
1 Urgenda .1.2.e @urgenda.nl> 

@minezk.nl>; .1.2.e ---------- ._ _______ _ 
@minezk.nl> 

Onderwerp: Vertrouwelijk- Notitie inzake afvalstromen Uniper 

Zoals afgesproken met . . 2. vind je bijgevoegd een notitie met de overig afvalstromen die 
door Un iper verwerkt wor en, van belang in relatie tot de mate waarin de productie beperkt kan 
worden. Zoa ls bovenaan de notitie aangegeven, zu llen wij dit ook nog valideren. Verzoek om 
deze informatie vertrouwelijk te behandelen. 

Groet, . . 2.e 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elekt ronisch 

verzenden van berichten. 

Th is message may contain information t hat is not intended for you . lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: 1 Urgenda 
Aan: 
Onderwerp: Notitie Ko en r ing ter uitvoering van et Urgen a vonnis 

Datum: dinsdag 15 december 2020 14:34:17 
Bijlagen: Notitie productiebeperking kolencentrales FINAL.pdf 

Bij dezen nogmaals, ik stuurde dit rapport met een aparte excel, maar de de excel was te groot. 

Ik kan die apart met We Transfer versturen? 

Beste .1.2.e en anderen, 

Hierbij deel 2 van mijn opmerkingen, een notitie over de kolencentrales, waarin wordt betoogd 

dat ze wel terug kunnen naar 25% van hun capaciteit, als je het over een jaar bekijkt. De 

cent rales stonden afgelopen jaren sowieso regelmatig heel veel uur uit zonder dat er grote 

problemen zijn gerezen, dus dat kan blijkbaar. In de resterende uren kunnen ze met een hogere 

capaciteit draaien en toch gemiddeld over een jaar op 25% uitkomen. 

Ze kunnen dan nog st eeds alles verbranden wat ze nu verbranden, maar het is ook mogelijk om 

de reststromen, zoals beendermeel en heavies elders te verbranden. Dat is duurder, maar dat is 

minder relevant bij de vraag of 25% kan, en ook richting 2030 zullen die andere oplossingen in 

beeld moeten komen, lijkt me. Maar zelfs als al die "biomassa" bijgestookt wordt, kunnen ze 

naar 25%. Zie bijlagen voor veel meer details. 

25% in plaats van 35% scheelt een megaton, net zo veel als het sluiten van de Hemwegcentrale 

netto. Dus wel de moeite lijkt me. 

De afgelopen maanden is gas weer in toenemende mate vervangen door kolen door de lagere 

prijzen. Op de markt van futures lijkt het komende kwartaal deze beweging zich voort te zeten, 

dus zonder product iebeperking loopt de uitstoot weer op. Het Urgenda-vonnis werd al niet 

gehaald, met extra uit stoot gaat het zeker niet de goede kant op. 

Verder: 

Handen en voeten geven aan de naleving van energiebesparing bij bedrijven, dus handhaving, 

levert zo 2 Mton op, dus wordt ook steeds aant rekkelijker lijkt me. Toch maar een "A-Team 

Busje"? 

Ook maatregel 50 "ruim je data op" is relatief snel te realiseren en kan een Mton opleveren dit 

jaar. Wij willen best een campagne helpen voeren, maken of uitvoeren om dat concreet te laten 

plaatsvinden. 

En zo hebben we nog wel wat ideeën. 

Vriendelijke groet , 
.2. 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 
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Van: 1 Urgenda 

Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: maandag 4 januari 2021 23:43:33 

en - :2., ---Een mooi 2021 met veel versnelling gewenst! 

Ik heb het .1.2. en Min ister Wiebes ook al eerder gemeld en ik neem aan dat j ij het ook van 

allerlei kanten heb gehoord Pieter, maar de RREW was razend populair. 

Quote vanuit een gemeente: "Op 16 november j l. is de Regeling Reduct ie Energiegebruik Woningen 

(RREW) opengesteld om huurders en woningeigenaren te stimuleren om energie te besparen. Voor deze 

regeling is een budget ingesteld ter hoogte van 70 miljoen euro. Dit is een mooi bedrag maar al op de eerste 

dag werd er voor bijna 80 miljoen euro aangevraagd. Tien dagen later was dit bedrag zelfs opgelopen naar 129 

miljoen euro ! De regeling is dus erg populair bij gemeenten en het zou zonde zij n als een groot deel van de 

plannen om energie t e besparen niet kunnen worden uitgevoerd vanwege een gebrek aan budget." 

Aangezien ik hoop dat we dit jaar minder last gaan hebben van corona en dus de uitst oot 

weer oploopt, is dit misschien een mooie regel ing om nog eens open t e zetten? Ik krijg 

heel veel "klachten" van energie coöperat ies die met hun gemeent e mooie ideeën hadden 

uitgewerkt, maar niet op dag 1 hadden ingeschreven en nu zeer gefrust reerd zijn dat ze 

niet meer mee kunnen doen met hun energiebespaar acties. 

Misschien een idee om deze regeling nog een t ranche te geven? Lijkt me ook draagvlak 

verhogend. 

Vriendelijke groet, 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel: + 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

1 Urgenda 

25%-35% 

dinsdag 19 januari 2021 00:16:50 
de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de C02-

emissie.docx 

Bijgaande notit ie zag ik vandaag langskomen en uit een aantal antwoorden leid ik af dat jullie de 

product iebeperking op 35% houden? Of is dit nog onderwerp van discussie? Ik heb geen react ie 

gezien op het door ons aangeleverde rapport waarin we laten zien dat 25% gemiddeld over een 

jaar de afgelopen jaren sowieso het geval was, dus dat dat heel goed mogelijk is? Wordt daar 

nog verder over nagedacht? 

Vriendelijke groet 
.1 .2_ 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel: + 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Reactie 25%-35% notitie 

donderdag 21 j anuari 202113:06:54 

Dank voor je reactie. Volgens mij staat in de notit ie ook dat over een jaar bezien, ze sowieso deel 

van de t ijd hebben sti l gestaan de afgelopen jaren. Dus kunnen ze als ze wel draaien meer kolen 

gebruiken en voorts een deel va de t ijd helemaa l sti l staan. Over een jaar bekeken, komen ze dan 

op 25% of minder uit. Dat is al een aantal jaar het geva l, dus blijkbaar kan dat. Als je de 

wetgeving zo fraseert dat d ie 25% op jaarbasis is, kunnen ze zelf kijken wanneer ze aan en uit 

gaan staan. Als dat de afgelopen jaren kon, waarom dan ook niet de volgende jaren? {Dit staat 

dus los van de andere oplossing met cementovens en dergelij ke, wat een ext ra argument was, 

maar niet het hoofdargument ). 

Een nieuwe minister dus Uammer wat mij betreft). M isschien goed om een keer kennis te 

maken? 

Vriendelijke groet , 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 

Van: .1.2.e @minezk.nl> Namens .1.2.e ----------Verzonden: donderdag 21 januari 202112:56 

Aan: .1.2.e I Urgenda .1.2.e @urgenda.nl> 

CC: .1.2.e @minezk.nl> 

Onderwerp: React ie 25%-35% notit ie 

Bedankt voor het uitgebreide uitzoekwerk en het betoog dat de kolencentrales wel terug zouden 
kunnen naar gemiddeld 25% van hun capaciteit. Hoewel dit voor een deel van de centra les 
mogelij k is, blij~ dit voor één centrale een probleem vanwege de verbranding van 
restproducten. Zij moeten gemiddeld over een j aa r 35% op kolen kunnen draa ien (dit zal 
gedurende het jaar soms meer en soms minder zij n) om, zoals eerder ook aangegeven, de 
restproducten te kunnen verbranden en stoom te kunnen leveren aan de industrie. In 
tegenstelling tot wat de notit ie aangee~, v indt volgens onze bronnen in de overgebleven 
cementovens geen verbranding plaats (het zijn meng installaties) waardoor dit geen alternatief 
is voor het dierlij k zetmeel en heavies. Hierdoor zien we op dit moment geen andere 
mogelij kheid dan de productiebeperking vast te stellen op 35% en niet lager. Het is ook 
juridisch niet mogelij k verschillende percentages te hanteren voor Un iper en RWE, omdat er 
geen onderscheid te maken is tussen de centrales (beide nieuw, zel fde efficiëntie etc). Met 
inachtneming van deze beperkingen blij ven we in overleg met de kolencentrales om te bezien of 
een verdergaande productiebeperking toch tot de mogelij kheden behoort. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of d it bericht abusievelij k aan u is gezonden, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Reactie 25% -35% notitie 

donderdag 28 j anuari 2021 09:39:28 

De hu idige beperking wordt inderdaad over het gehele jaar bezien, waardoor de centrales zelf 
een afweging kunnen maken om langer op lagere deellast te draa ien, of korter op hogere 
deellast. Wij hebben ook gelezen dat het rapport stelt dat wanneer alle centrales gemiddeld 
worden genomen ze 30% uitstaan in de periode 2016 tot en met 2020. Dat is inclusief 
langdurige stilstand zoa ls we nu bij de PPR-centra le zien en niet specifiek voor Uniper. 

Wij zien in het rapport echter de specifieke situatie van Uniper ten opzichte van de andere 
centrales terug bij de data over stilstand. Uit figuu r 1 blij kt dat Un iper, onder normale operatie, 
veel minder stilstaat dan de overige centra les. De overige centra les kiezen eerder om volled ig af 
te schakelen wanneer de markt zich ongunstig ontwikkelt. Un iper moet blijven draaien om de 
verbranding van heavies en dierlij k zetmeel te laten plaatsv inden. En als aangegeven, bij die 
verbranding is een minimale hoeveelheid kolen nod ig om de ju iste temperatuur te bereiken. 
Hieruit maken wij op dat voor de specifieke situatie van Uniper de data in het rapport in lijn is 
met de beperkingen die Uniper aangeeft, waardoor wij op dit moment geen andere mogelij kheid 
zien dan de productiebeperking vast te stellen op 35% en niet lager. 

In overleg met het secretariaat van de min ister zu llen we bekijken wanneer er een 
kennismaking met jou kan worden ingepland. Waarbij ik en ig begrip vraag voor het feit dat dit 
mogelijk niet op hele korte termijn kan. Hij krijgt nog veel ineens over zich heen 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

Van: .. 2.e I Urgenda 
Verzonden: donderdag 21 januari 2021 13:06 

Aan: .. 2.e 
CC: . . 2.e 
Onderwerp: RE: React ie 25%-35% notit ie 

Dank voor je reactie. Volgens mij staat in de notit ie ook dat over een jaar bezien, ze sowieso deel 

van de t ijd hebben sti l gestaan de afgelopen jaren . Dus kunnen ze als ze wel draaien meer kolen 

gebruiken en voorts een deel va de t ijd helemaal sti l staan. Over een jaar bekeken, komen ze dan 

op 25% of minder uit. Dat is al een aantal jaar het geval, dus blijkbaar kan dat. Als je de 

wetgeving zo fraseert dat d ie 25% op jaarbasis is, kunnen ze zelf kijken wanneer ze aan en uit 

gaan staan. Als dat de afgelopen jaren kon, waarom dan ook niet de volgende jaren? {Dit staat 

dus los van de andere oplossing met cementovens en dergelijke, wat een ext ra argument was, 

maar niet het hoofdargument ). 

Een nieuwe minister dus Uammer wat mij betreft). M isschien goed om een keer kennis te 

maken? 

Vriendelijke groet , 
.2. 

23 



Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 

Van: .1.2.e @minezk.nl> Namens .1.2.e ----------Verzonden: donderdag 21 januari 202112:56 

Aan: .1.2.e I Urgenda .1.2.e @urgenda.nl> 

CC: .1.2.e @minezk.nl> 

Onderwerp: React ie 25%-35% notit ie 

Bedankt voor het uitgebreide uitzoekwerk en het betoog dat de kolencentrales wel terug zouden 
kunnen naar gemiddeld 25% van hun capaciteit. Hoewel dit voor een deel van de centra les 
mogelij k is, blij~ dit voor één centrale een probleem vanwege de verbranding van 
restproducten. Zij moeten gemiddeld over een j aar 35% op kolen kunnen draaien (dit zal 
gedurende het jaar soms meer en soms minder zij n) om, zoals eerder ook aangegeven, de 
restproducten te kunnen verbranden en stoom te kunnen leveren aan de industrie. In 
tegenstelling tot wat de notit ie aangee~, v indt volgens onze bronnen in de overgebleven 
cementovens geen verbranding plaats (het zijn menginstallaties) waardoor dit geen alternatief 
is voor het dierlij k zetmeel en heavies. Hierdoor zien we op dit moment geen andere 
mogelij kheid dan de productiebeperking vast te stellen op 35% en niet lager. Het is ook 
j uridisch niet mogelijk verschillende percentages te hanteren voor Un iper en RWE, omdat er 
geen onderscheid te maken is tussen de centrales (beide nieuw, zel fde efficiëntie etc). Met 
inachtneming van deze beperkingen blijven we in overleg met de kolencentrales om te bezien of 
een verdergaande productiebeperking toch tot de mogelij kheden behoort. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelij k aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelij kheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elekt ronisch 

verzenden van berichten. 

Th is message may contain information t hat is not intended for you. lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete t he message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: 1 Urgenda 

Aan: 
Onderwerp: 
Datum: woensdag 17 februari 2021 20 :S2:13 

Over die wa1mtepomp kunnen we je wel adviseren. We hebben er sinds 2012 al een 
heleboel gedaan en weten ook wel welk merk echt meer of minder stil is en wat t beste 
past in welke omstandigheid. Afhankelijk van de grootte (kW) die je nodig hebt, je afgifte 
systeem en of je ook nog wat wilt koelen? 
Ik hoor graag of de Minister een leuk filmpje wil maken hoe hij zijn cv op 60 zet. Dan 
kunnen we. Bijv een klas met kinderen dat laten zien (plus de website) en hen uitdagen 
thuis de ketel ook lager te zetten. 
Bijvoorbeeld! 
Groet! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

17 feb. 2021 om 12:59 heeft • 1 .2.e 
.1.2.e @minezk.nl> het volg_e_n_ e_g_e_s_c·ru·- .e-ve_n_: __ _ 

Ha • • • , geen gek idee. ik neem dit op met de collega's van communicatie. 
die van rmj staat al op 60. overigens ook actie van de week in de 
52wekenduurzaam-actie, maar dat wist jij vast al. 

Zelf zit ik inmiddels op label B in een geheel geisoleerd jaren 30 huis met 
zonnepanelen. Laatste stap is de gasketel ernit en over op waimtepomp. zoek 
nu een model dat heel stil is. 

16 feb. 2021 om 23:49 heeft • 1 .2.e I Urgenda 
.1.2.e @urgenda. e geschreven: 

Zoals je weet zijn we druk bezig om te helpen ons eigen vonnis te 

helpen realiseren. 1 van de projecten die BZK ons heeft gevraagd te 

doen is "Zet m op 60" . Een project om zo veel mogelijk CV-ketels op 

60 graden t e krijgen ipv gemiddeld 80 graden. Scheelt tot 60 euro per 

jaar en is gedaan in 60 seconden. 

Meer dan 100 lokale duurzame energie cooperaties hebben zich bij 

deze actie aangesloten. Ook Energiek Halderberge, naar ik heb 

vernomen de woonplaats van onze nieuwe M in ister? Zou hij het leuk 

vinden om bijvoorbeeld op 1 maart (dag 60 van het jaar): 

• Zijn eigen ketel op 60 te zetten en een selfie te maken? (als hij 

nog een CV-ketel heeft?) 

• Wij zetten zijn selfi e door naar een lagere schoolklas (of hij 
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komt even langs?), die met energiek Halderberge de uitdaging 

aan gaat om bij ouders 60 CV-ketels op 60 te krijgen. Energiek 

Halderberge kan dan een prijs w innen. 

• We willen het jeugdjournaal uit nodigen, om ook in het land 

kinderen uit te leggen dat bijna alle CV-ketels ook op 60 kunnen 

en dat je daarmee bespaart en iets goeds doet voor het mili eu . 

Denk je dat de M inister daar 5 minuten (selfie maken en opsturen), of 

een uurtje (bezoek 's morgens aan de klas) aan wil besteden? 

PS We maken zijn (of jou ) huis ook graag energie neutraal, indien dat 

nog niet zo is. Leuke ervaring! 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
ve1w ijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This messa ge may contain infonnation that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this mes sage was sent to you by Inistake, you 
are requested to info1m the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: 1 Urgenda 

Aan: 
Onderwerp: 25 o 35% 

Datum: woensdag 3 februari 2021 23:01:24 

Bijlagen: Reactie aan EZK mbt 25-35 procent discussie.pdf 

Je w ilde nog wat verder spreken over de uitvoering van het vonnis. Laat maar weten wat je 

geschikt, mijn agenda is redelijk flexibel en ook niet beperkt tussen 9 en 5. 

In de bij lage nog een reactie op de vorige mail over de 35%. Ik meen dat 25% echt wel kan, over 

een jaar gerekend, of desnoods als gemiddelde over 5 jaar. 

Vriendelijke groet , 

.1 .2. 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 
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Korte reactie 

Uitspraak 1 

In cementovens Nederland vindt geen verbranding meer plaats, dus geen alternatief voor dierlijk
zetmeel en heavies. Minimaal 35% kolenstook nodig voor het verbranden van deze restproducten en 
leveren stoom aan industrie. 

Als het zo is dat er geen alternatief is voor sommige restproducten, kan het inderdaad zo zijn dat de 
Uniper een bepaald minimumpercentage kolenstook nodig heeft. Tabel 1 laat zien wat de maximale 
elektriciteitsopwekking van de Uniper centrale zal zijn bij een kolengestookte productiebeperking 
van 35% en 25%. Ook laat deze tabel zien hoe dit zich verhoudt met de elektriciteitsopwekking van 
de afgelopen 5 jaar. Hieruit blijkt dat de mogelijke opwek bij een kolengestookte productiebeperking 
van 25% lager is dan het gemiddelde van de jaren ervoor. Maar in 2019 was de totale opwek ook 
maar 33%, dus het is niet onmogelijk, maar dat had wellicht niet representatieve redenen? 

Het is dus vooral de vraag of het klopt dat de 35% kolenstook daadwerkelijk nodig is voor de 
verbranding van de restproducten. Extra toelichting over dit getal is wenselijk.  

Jaar Totale opwek  
(in % van maximaal mogelijke opwek) 

2016 64% 
2017 61% 
2018 62% 
2019 33% 
2020 51% 
2021 (35% beperking) 48% 
2021 (25% beperking) 36% 

Tabel 1: Opwek van de Uniper centrale van van de afgelopen 5 jaar, en de maximaal mogelijke opwek 
onder een kolengestookte productiebeperking van 35% en 25% 

Uitspraak 2 

Wij hebben ook gelezen dat het rapport stelt dat wanneer alle centrales gemiddeld worden genomen 
ze 30% uitstaan in de periode 2016 tot en met 2020. Dat is inclusief langdurige stilstand zoals we nu 
bij de PPR-centrale zien en niet specifiek voor Uniper. 

Ook de Uniper centrale heeft in de afgelopen 5 jaar 31% van de tijd volledig uitgestaan. 

Uitspraak 3 

De overige centrales kiezen eerder om volledig af te schakelen wanneer de markt zich ongunstig 
ontwikkelt. Uniper moet blijven draaien om de verbranding van heavies en dierlijk zetmeel te laten 
plaatsvinden. 

Dit is niet terug te zien in het opwekprofiel van de Uniper centrale over de afgelopen 5 jaar, zie 
Figuur 1 op de volgende pagina. 



Figuur 1: Opwekprofiel van Uniper centrale over de afgelopen 5 jaar 
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Van: 1 Urgenda 

Aan: 
Onderwerp: Riverstone 
Datum: woensdag 28 april 202113:26:12 

Goede morgen, 

Misschien goed om te weten: http://www.biofuelwatch.org.uk/2020/wilhelmshaven-onyx

briefing/ Riverstone is ook grootaandeelhouder van Enviva de grootste pelletleverancier ter 

wereld. 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel: + 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 
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Van: .. . e namens MinisterEZK 

Aan: .1.2.e 

Onderwerp: voorover eg a spraa 

Datum: vrijdag 21 mei 202114:48:32 

Het vooroverleg met M EZK gaat naar het t ijdsti p 11.30 - 12.00 uur (dat um ongewij zigd do 27 / 5). 

Dank en groet, 

. . 2.e 

M inisterie van Economische Zaken en Klimaat 

070 . . 2.e 

Van: M inisterEZK <ministerezk@minezk.nl> 

Verzonden: dinsdag 18 mei 202112:22 

Aan: .. 2.e 

Onderwerp: FW: afspraak M EZK/MP/M innesma 

Hoi allen, 

Afspraak MP/ MEZ .e is bevestigd op 31/ 5 17.15 - 18.00 uur. (zie ook 
mailwiss 
Locatie is---=- ---'-
Overleg i aar pp (vanuit AZ is dat . . 2.e ). 

Vooroverleg met MEZK is donderdag 27 / 5 16.15 - 16.45 uur. 
Willen j ullie zorgen voor voorbereiding? 

Graag hoor ik ook zsm wie er met MEZK meegaat naar AZ ivm de aanmelding. 

Met v r iendelij ke groet, 

.1.2.e 
mis er Bas van 't Wout 

Van: M inisterEZK <ministerezk@minezk.nl> 

Verzonden: dinsdag 18 mei 202112:05 ~~~----
Aan: .1.2.e I Urgenda ' .1.2.e @urgenda.nl>; M in isterEZK 

<min isterezk@minezk.nl> 

.1.2.e I Ur .1.2.e @urgenda.nl>; .1.2.e 
.e @minezk.nl>; . @minezk.nl> 

Onderwerp: RE: afspraak M EZK/ M P 

Dank voor de snelle reactie en bevestiging. Om eea verder af te stemmen resentatie 
· arkeerplaats kan er contact worden opgenomen met 

___ c.;..:.;.=.;.::.... ___ ...J"'®"""rn ........ io....,,a...,z...,,o ..... l) . --------
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Vanuit AZ za l ook de heer . .2.e aanwezig zijn, vanuit EZK krijg ik de naam nog door. 

Ik hoor graag als ik nog iets kan doen. 

Met v r iendelijke groet, 

.1.2.e 
mis er Bas van 't Wout 

Van: .. 2.e 1 U rgenda .::,,;.-1.:.;-;::2:.;,;-e::,._ ___ 1 .... @~ur.,.g=e'-'-nd=a=.n=I> 
Verzonden: dinsdag 18 mei 202110:49 
Aan: MinisterEZK <ministerezk@minezk.nl> 

.e I Ur .2.e @urgenda.nl>; .1.2.e ..... ~~::;----
@mine z k. n l >; @minezk.nl> 

Onderwerp: RE: afspraak MEZK/MP 

Goede morgen allen, 
Hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik zou graag in de gelegenheid zijn om het eerste kwartier een 

in leidend verhaal te houden, voorzien van beeld. Een power point dus. Kan dat georganiseerd 

worden? Ik heb dat eerder gedaan (na het winnen bij de Hoge Raad) voor verschillende min isters 

en het had soms wat voeten in aarde om dat werkend te krijgen (tot een interne verhuizing naar 

een andere zaal aan toe), dus misschien kunnen we dit nu samen goed voorbereiden, zodat we 

geen kwartier kostbare tijd verliezen? Dat zou ik zeer op prijs stellen. Het is een nieuw verhaal, 

expliciet voor de heer Rutte, dus ik hoop dat hij wel zelf aanwezig is? Ik denk nog even na over 

iemand meenemen. 

Vriendelijke groet, 
.2. 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 

Van: MinisterEZK <ministerezk@minezk.nl> 

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 09:44 
...----=--:.;.-----

A .2.e ~.::J=·=1=.2=·=e::;---~=®'"""u:.:.;rg=e~n~d~a.=nl> 

.e I Ur~:,:::'=====::::::!=®=u=rg~e=n=d=a=.n~l>~; =·=1~.2: -~e::.....""""'.""....J 
@minezk.nl>;c:.;,.:..;:::;.:::.... __________ ....J-'-'@.;..,m..:.:.:.:.in.:.:.e..,.z.:.:.k=-=.nl> 

Onderwerp: afspraak MEZK/MP 

Goedemorgen mevrouw . .2.e , 

Naar aanleiding van uw verzoek voor een overleg met MP en MEZK is het volgende moment 
beschikbaar bij MP: 

Maandag 31/5 17.15 - 18.00 uur, locatie is de Thorbeckezaal op AZ. 

Ik hoor graag of dit mogelijk is voor u en dan ook of u iemand mee neemt voor dit overleg. 



Dank! 

Met v r iendelijke groet, 

.1.2.e 
mis er Bas van 't Wout 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elekt ronisch 

verzenden van berichten. 

Th is message may contain information t hat is not intended for you . lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: 1 Urgenda 
Aan: 
Onderwerp: C02vrij.nu 
Datum: dinsdag 8 juni 202116:41: 12 

. . 2.e 
De vraag in onderstaande mail tav het uitrollen van een dashboard voor gemeenten, heb je daar 

nog ergens iets aan kunnen doen, zodat mensen daarmee door kunnen? Geen Woman on t he 

Moon proejct... maar helpt ook ... 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 

Van: .1.2.e I Urgenda 

Verzonden: donderdag 15 april 2021 00:15 

Aan: .1.2.e @minezk.nl> 

Onderwerp: gesprek morgen 

Morgen treffen we elkaar op webex als het goed is. Ik heb niet echt een agenda gezien, maar ik 

neem aan dat het o.a. over de uitvoering van het vonn is gaat. 

Ik zou het aardig vinden ook nog even van gedachten te wisselen over wat "Woman on the 

Moon" projecten en deze inbrengen in de format ie. 

M ijn collega vroeg me om mede namens netwerk partners en anderen waarmee we 

samenwerken ook nog 1 ander ding onder je aandacht te brengen. Ik heb het maar even 

uitgeschreven, dat scheelt ons t ijd en wellicht dat je er op een ander moment op terug wilt 

komen: 

In het kader van ons project Duurzame Waddeneilanden hebben we een dashboard on-line 

waarop je kunt zien hoeveel mensen echt groene stroom hebben. Zie https://vlieland.co2vrij.nu . 

Met de gedachte dat als iedereen echte Nederlandse groene stroom koopt (geen GVOs), dat de 

markt dat dan moet leveren en dat we dan lekker opschieten. Ook als je geen dak hebt voor 20 

zonnepanelen om zelfvoorzienend te worden op jaarbasis, kun je dan toch je bijdrage leveren. 

Op Vlieland konden we dit bij w ijze van pilot, een uitzondering dus, voor elkaar krijgen. 

Dit is een plat form dat we graag verder w illen uit breiden naar andere postcodegebieden. We 

hebben hier ook draagvlak voor bij de partijen die dat moeten uitvoeren, maar we hebben 

toestemming nodig van EZK, begrijp ik. De netbeheerders zouden graag helpen deze benodigde 

transparant ie voor wat betreft 'echt e' groenheid van de geleverde energie in de markt te 

vergroten, maar kan deze data echter momenteel niet in Open Data portaal leveren, omdat ze 

menen dat ze dat niet mogen. Het is voor hen nodig dat ze duidelijkheid krijgen dat dit mag en 
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dat het niet valt onder: 

1. verrijking van data; 

2. het mogelijk weggeven data over van lokaal marktaandeel van de energieleveranciers. 

Wij menen dat we met de pilot laten zien dat we die zorgen weg kunnen nemen. We kunnen 

achterhalen hoeveel mensen in een postcodegebied echt groene energie hebben (dat zijn de 

leveranciers met een 9 of een 10 in de jaarlijkse energieleverancier ranking (uitgevoerd door CE

Delft in opdracht van Wise, Consumentenbond en Natuur en Milieu), zonder dat we dit hoeven 

te wet en per hu isnummer (geen privacy schend ing) . We hoeven ook niet te weten hoeveel 

klanten van welke leverancier komen, we w illen alleen weten hoeveel klanten van leveranciers 

met een 9 of een 10 er zijn in een bepaald gebied. Deze data kan heel simpel aangeleverd 

worden . We doen er verder niets mee. 

Wat nodig is, is een aanwijzing, die het de net beheerders en EDSN mogelijk maakt en toestaat de 

~ everde energie per leverancier te labelen aan de hand van de gebru ikte cri teria en te labelen 

naar postcode. Dat levert per postcodegebied een overzicht op hoeveel % van de mensen al echt 

groene energie hebben en dus hoe groen een gebied of een gemeent e is. 

Daarmee geeft de overheid uit voering aan mot ie 32813-631 van de kamerleden Sienot en Dik

Faber aangenomen met grote meerderheid op 3 december 2020 die ju ist dit bepleiten. 

Door gehoor te geven aan deze oproep maakt de overheid uitrol van het co2vri j.nu hulpmiddel 

mogelijk en wordt het voor part iculieren en bedrijven mogelijk om regelmatig inzicht te krijgen in 

de voortgang van de vergroening van hun directe omgeving. 

Meer informatie kan natuurlijk aangeleverd worden . 

Hartelijke groet en tot morgen! 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel: + 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

1 Urgenda 

Stu voor gespre Rutte 

dinsdag 15 j uni 2021 12:53:41 

Woman on the Moon Final 14 juni 2021.docx 

en . . 2.e , ---
Bij dezen een stuk voor as woensdag voor het 2e gesprek met Rutte, dat ik ook naar de 

informateur heb gest uurd. Er liggen vele rapporten onder, maar die laat ik nu maar even weg. 

Ik had in mijn eerdere brief naar de Staat gevraagd om een lijst van maat regelen die nog dit jaar 

additioneel tot meer uit stootdaling leidt, om aan ons vonnis te voldoen, voor 1 juni . Hebben 

jullie daar inmiddels al zicht op? 

Vriendelijke groet , 

Marjan 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel: + 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 
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‘Woman-on-the-Moon’ projecten
Op weg naar nul uitstoot



2 

Samenvatting 
Als wij, de laag gelegen Nederlanden, onze bijdrage willen leveren aan het voorkomen van 
ontwrichtende klimaatverandering, dan zullen we onze uitstoot van broeikasgassen veel 
sneller omlaag moeten brengen. De grootste stappen kunnen gemaakt worden bij de 
industrie en de elektriciteitscentrales. De laatste groep zal van steenkool en aardgas naar 
zon, wind en aardwarmte gaan. Die route is bekend en moet ook sneller.  

Hier richten we ons op de grootste industriële uitstoters van broeikasgassen. Als we echt 
willen, kunnen die binnen 10 jaar naar bijna nul uitstoot. Daarvoor zijn in ieder geval een 
paar grote stappen nodig in de staal-, chemie en kunstmest. 

Wat/wie Uitstoot in Mton Oplossing Kosten mrd 
1. Staal 4 - 8 
Tata, IJmuiden 6,5 + 6 indirect Staal maken met waterstof 

(DRI) & elektrisch (EAF) 
2. Chemie 2 - 4 
DOW, Zeeland 2,4 Elektrificatie van de 6 

naftakrakers in NL 
Sabic, Chemelot 1,6 Idem 
Shell, Moerdijk 1,2 Idem 
3. Kunstmest 2 - 4 
Yara, Zeeland 3,3 Gebruik van waterstof ipv 

aardgas vraagt elektrolysers 
en air seperation units (ASUs) 

OCI Nitrogen, Chemelot 1,7 Idem 
Totaal 16,7 + 6 = 22,7 8-16 mrd

Er is voor veel oplossingen waterstof nodig. Dus we moeten groene waterstof maken met 
elektrolysers, vervoeren door Nederland (de zogenaamde “backbone”) en opslaan. En voor 
bovengenoemde routes is ook extra elektriciteit nodig uit Wind op Zee (208 PJ extra), zowel 
om waterstof  te maken, als om elektriciteit te leveren voor elektrische krakers en 
staalovens. 

4. 13 GW extra Wind op Zee plus aanlanding 23 mrd 
5. 5-10 GW electrolysers (bij 4500 tot 8000 vollasturen) 5-10 mrd

Waterstof backbone en opslag  klaar 2028 1 mrd

Vijf Moonshots samen, in 10 jaar, uiterlijk 2030: 37–50 mrd. Dit kan deels privaat worden 
gefinancierd, deels met steun van de overheid, gemiddeld 80% privaat. Publiek:  € 10 mrd 
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Organisatie – Moonshot Team 
Het (bijna) uitstootloos maken van staal, chemie en kunstmest en dat ombouwen naar drie 
circulaire clusters binnen tien jaar is mogelijk, maar vereist wel een andere aanpak dan het 
gebruikelijke trage poldermodel. Een kleine kerngroep van mensen, die net als de 
deltacommissaris, een beetje los van de dagelijkse politiek kunnen opereren en werken aan 
deze opgave met voldoende budget en doorzettingsmacht, zou enorm helpen om het echt 
te realiseren. 

Het vereist mensen die verschillende industrieën kunnen verbinden, zoals de staalindustrie 
met de wind op zee-industrie en partijen die waterstof op een groene manier kunnen 
maken. Het vereist schakelen met verschillende typen financiers. Maar bovenal vraagt het 
om te denken in mogelijkheden en oplossingen, in plaats van in problemen met bijbehorend 
risicomijdend gedrag. Zo’n team zou los van de overheid moeten kunnen opereren en 
tegelijkertijd wel goed met de overheid moeten kunnen schakelen. Het vraagt om andere 
mensen, dan degenen die normaal gesproken voor grote overheidsprojecten worden 
gevraagd. 

Financiën 
Van de overheid wordt gevraagd financieel bij te dragen (deel kan privaat gefinancierd 
worden)  of op andere manieren dit mogelijk te maken (garant staan, versnellen procedures, 
koppelen partijen, etc). Het is dus zeker niet zo dat de overheid deze projecten helemaal 
moet betalen, maar zonder overheidssteun gaat het niet gebeuren en zeker niet binnen 10 
jaar. Sommige trajecten, zoals de waterstofleidingen en opslag, vraagt meer publieke 
investering, dan het plaatsen van Wind op Zee (mits er waterstof gemaakt gaat worden en er 
dus een afzetmarkt is voor de windenergie). 

Met een bijdrage van 10 miljard en steun op andere manieren, kunnen we in tien jaar een 
enorme sprong maken in de richting van een uitstootloze industrie. Investeren in de 
economie van de toekomst geeft meer perspectief en energie, dan een pure kostenpost 
zoals CCS, die in het geval van Tata Steel minder CO2 reductie oplevert in 2030 dan de 
‘moonshot’ route om staal zonder uitstoot te maken. 

Banen 
Al deze projecten behouden banen en creëren ook nieuwe banen. De zeestercoalitie, 
inclusief FNV berekenden voor het nieuwe groene staal cluster met windturbines 3000 extra 
banen en de mensen van de Noordelijke waterstof coalitie NortH2 voorzagen in het noorden 
700-1200 banen en in heel Nederland 17.000 banen in de waterstofeconomie.
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1. Duurzaam circulair staal - Nieuwe productieprocessen & nieuwe markt

Op dit moment wordt in IJmuiden bij Tata Steel staal gemaakt, grofweg met twee grote 
stappen die verduurzaamd kunnen worden of veranderd: 

1. Met steenkool wordt nu het ijzer vrijgemaakt uit het ijzererts. Dit zelfde proces kan
ook met waterstof plaatsvinden. Dat heet direct gereduceerd ijzer (DRI), wat dan met
groene waterstof zou moeten plaatsvinden. Die waterstof maak je via elektrolyse en
dat behoeft extra groene stroom.

2. De 2e grote stap om van het ijzererts staal te maken zou je elektrisch willen maken. Dat
vraagt om een electric arc furnace (EAF) en ook hier is duurzame stroom nodig, maar
dat is niet veel meer dan de stroom die nu werd gebruikt in het oude proces om
zuurstof te maken voor de BOF (basic oxygen furnace).

Tata Steel produceert nu ongeveer 7 Mton staal per jaar, waarvan 1 Mton via recycling.
Hoe hoger dat % recycling kan worden, hoe beter. Dat zou hoger moeten kunnen worden.
Staalpoeder voor spare parts: met 3Dprinter ter plekke maken;
Voor omwonenden levert de huidige situatie grote gezondheidsschade op. Hoe eerder de
cooksfabrieken dicht gaan, hoe beter. Dat kan als waterstof gebruikt gaat worden. Tussen
2026 en 2028 kan de waterstofleiding in IJmuiden liggen (“backbone”). Dan kun je heel
veel uitstoot beperken en hoef je dus geen CCS toe te passen EN het levert ook veel
schonere lucht op voor de omwonenden. Als je eerder gezondheidsschade wilt beperken,
dan kun je evt waterstof maken uit aardgas, zolang de waterstofleiding er nog niet ligt
(paar jaar winst). Of je kunt het ijzer niet zelf uit ijzererts halen, maar ruwijzer inkopen op
de markt, tot dat je het zelf groen kunt maken (grootste gezondheidswinst).
Tata stoot nu 12,5 Mton CO2-eq uit, 6,5 Mton wordt direct uitgestoten en 6 via een
omweg, omdat een nabij gelegen elektriciteitscentrale “afvalstromen” van Tata benut en
daarbij nog eens 6 Mton uitstoot. Na de boven beschreven veranderingen kunnen beide
uitstootstromen stoppen. Dat is dus veel goedkoper dan 3,4 mrd voor 7,5 Mton CCS/2 jr.

Nieuw circulair cluster 

Naast staal voor de bouw en voor autofabrikanten, kan een nieuw product gemaakt
worden: staal voor de grote 15 MW windturbines, die te groot zijn om nog over de
weg te vervoeren. IJmuiden heeft een diepzeehaven, vanwaar de turbines meteen de
zee op kunnen. Partners zoeken in die sector ligt voor de hand. Oude kleine turbines
daar recyclen en gebruiken om grotere te maken, ligt voor de hand.
Ook zou fijn ijzerpoeder gemaakt kunnen worden, wat ook een opslagmedium is. Het
brandt goed, waarbij energie vrijkomt in de vorm van warmte. Deze warmte kan door
de industrie gebruikt worden als andere energievormen niet aanwezig of duurder
zijn. IJzerpoeder is herbruikbaar en makkelijk te vervoeren. Tijdens de verbranding
ontstaat geen CO2, er blijft  roest over.

Deze nieuwe richtingen voor Tata leidt ook tot nieuwe banen en schone lucht. Als Tata India 
niet wil, zou een overname door partners in deze (nieuwe) clusters samen met financiële 
partners een goed denkbare optie kunnen zijn (1,5 mrd wordt genoemd als overnameprijs). 
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2. Circulaire chemie, elektrisch gekraakt.
De drie chemische fabrieken van DOW, Sabic en Shell kraken nu hun nafta met stoom, 
gemaakt met fossiele brandstoffen. Dat kan ook elektrisch met groene stroom. Dat is nog 
nergens op die schaal gedaan, dus dit is echt een “moonshot” en iets wat vervolgens overal 
in de wereld nagedaan kan worden en veel uitstoot scheelt.  

Nodig is ook hier de aanvoer van voldoende groene stroom van wind op zee. 

Door deze stap is er ook minder uitstoot van NOx, ook fijn als bijdrage aan t oplossen van 
onze stikstofproblemen (scheelt voor deze 3 fabrieken 2,5 - 3 kT/jr aan NOx)). 

Naast de introductie van deze nieuwe techniek, hoort bij dit circulaire cluster van de 
toekomst ook: 

Maximale inzet op recycling van koolstofatomen, opdat ingezamelde kunststoffen
mede de nieuwe grondstof kunnen worden voor de krakers in plaats van nafta uit
aardolie (nadat hoogwaardigere vormen van recycling niet meer kunnen);
Het energieverbruik daalt met 35% door de nieuwe technieken en bij een goed
ontwerp kan er ook geholpen worden bij flexibiliteit op het elektriciteitsnet;
Er blijft een miljard m3 aan methaan en waterstof over (die normaal ontstaan tijdens
het kraken en dan verbrand worden, wat nu niet meer hoeft). Deze kunnen als
grondstof dienen in processen en hoeven niet extra gewonnen te worden. Als die
processen vervolgens circulair worden, dan kan de C-atoom zoveel mogelijk in de
kringloop blijven.
Men is ook bezig met stoom recompressie en allerlei andere energiebesparende
opties.



6 

3. Kunstmestfabriek maakt ammoniak met waterstof
Kunstmest fabrieken gaan groene waterstof gebruiken in plaats van aardgas om ammoniak 
mee te maken (NH3). In een land met een circulaire landbouw is minder ammoniak nodig 
voor kunstmest. In de toekomst zou de vraag naar kunstmest dus kunnen dalen als de 
landbouw meer circulair wordt. 

Ammoniak kan ook gebruikt worden voor emissieloze scheepvaart, als 1 van de nieuwe 
brandstoffen voor grote schepen. 

Ammoniak maken met waterstof, levert geen uitstoot van broeikasgassen op. Er is dan wel 
meer wind op zee nodig om groene waterstof mee te maken. 
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4. Sneller meer Wind op Zee – extra 13 GW
Bovenop de Wind op Zee die nu gepland staat voor 2030 (de aanwezige 2 GW plus 11 GW 
nieuwe turbines), is nog een extra 13 GW wind op zee nodig, deels voor extra elektriciteit 
(o.a. elektrisch kraken en het elektrisch deel van het staalproces), deels om het elektrolyse 
proces om groene waterstof te maken van energie te voorzien. Als we 10% van het 
Nederlandse deel van de Noordzee benutten, dan komen we een heel eind. 6 GW boven 
Noord Nederland is praktisch omdat daar ook de opslag plaatsvindt. Regie van de overheid is 
onontbeerlijk. 

Ook nodig: 

Socialiseer de kosten van de elektriciteitskabels voor windparken op zee die voor het
maken van waterstof zijn bestemd;
Combineer het aansluiten van windparken en elektriciteitsleidingen, met eventuele
mogelijkheden voor toekomstige waterstofleidingen voor het maken van waterstof
op zee, in gezamenlijke infrastructuur, zodat je maar 1 keer door de Waddenzee
hoeft.
Als je nog niet op zee de elektrolyse doet, doe het dan meteen op land, zodat je daar
de stroom meteen benut en op land geen zwaardere infrastructuur hoeft aan te
leggen;
Het is goedkoper om de elektrolyse zo snel mogelijk op zee te gaan doen (“offshore
elektrolyse”), mede omdat waterstofleidingen goedkoper zijn dan
elektriciteitskabels.
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5. Heel veel waterstof – maken, vervoeren en opslaan
Staal en ammoniak (voor kunstmest en als brandstof voor de scheepvaart) kunnen we 
maken met waterstof zonder CO2 uitstoot. De chemie heeft veel waterstof nodig.  

Waterstof kan ook dienen als opslag medium en regelbare waterstofcentrales kunnen zo een 
rol spelen in het stabiel houden van een energiesysteem waar altijd voldoende energie 
beschikbaar is. Het slimmer omgaan met energievraag en aanbod en allerlei andere 
mogelijkheden om het net betaalbaar en betrouwbaar te houden, zijn natuurlijk ook 
noodzakelijk. Waterstof is onderdeel van de oplossing, maar hoeft niet alles op te lossen. 

De zogenaamde waterstof backbone kan ruim voor 2030 alle industrie clusters met elkaar 
en met de opslag verbinden. Links of rechtsom is dit noodzakelijk, dus een absolute “no-
regret” maatregel die snel in gang gezet moet worden. Er kunnen veel bestaande 
aardgasleidingen benut worden, dus dit is relatief betaalbaar. Overheidsbijdrage gevraagd: 
750 mln/jaar t/m 2028. 

Nodig is o.a.: 

- 5 tot 10 GW aan elektrolyzers (afhankelijk van het aantal vollasturen waar je mee
rekent, bij 8000 (baseload) tot 4500 vollasturen) voor de “woman on the moon
projecten”. De stap naar GW-schaal is nodig om de prijs voor waterstof omlaag te
brengen. Dat is de ‘moonshot’, ok wel ‘flagship’ genoemd tegenwoordig. Nodig:

o Financieringsinstrumenten die de productie van zoveel waterstof mogelijk
maken; Budget: 10 jaar lang 500 miljoen/jaar

o Stimuleren vraagkant: afspraken maken met 10-20 grote eindgebruikers,
waaronder de grote gebruikers genoemd in dit document, bijv met “carbon
contracts for difference” (rekening houdend met de CO2-prijs)

- Waterstof voor de “backbone”, die deels zelf ook een bufferfunctie heeft, plus
waterstofopslag in zoutcavernes in het noorden van Nederland (1300 kton opslag
mogelijk; is voorlopig genoeg). De eerste caverne kan in 2026 klaar zijn, er liggen
plannen voor 4 cavernes (kosten 100-150 mln) en mogelijk kunnen er nog 2 a 3 extra
benut worden. Nodig: budget vrijmaken om de eerste caverne nu meteen gereed te
gaan maken;

- De waterstofinfrastructuur waar Gasunie aan werkt, die in 2026/27 een capaciteit
van 10-15 MW moet kunnen leveren, is cruciaal voor heel veel verduurzamings-
trajecten en zou met voorrang gereed gemaakt moeten worden. Op jaarbasis kan
deze 2500-4000 kton aan waterstof vervoeren.

Ook hier geldt dat een geïntegreerde aanpak nodig is en dat men steeds moet blijven kijken 
en zoeken naar creatieve oplossingen. Daarbij kan gedacht worden aan nieuwe 
instrumenten zoals een ‘ketentender’, waarbij zowel de producenten van waterstof en van 
elektriciteit uit wind als de vragers daarvan betrokken worden. Snelle cycli van “launch and 
see”beleid plus maatwerk, zouden lange trage polderprocessen moeten voorkomen. Die 
ruimte zou het Moonshot Team moeten krijgen, om die nieuwe instrumenten te bedenken 
en toe te passen. Natuurlijk met regulering om de eindgebruiker te beschermen. 
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Andere grote uitstoters 
Naast de elektriciteitscentrales op kolen en aardgas, die zullen moeten uitfaseren, ten 
gunste van energie uit zon, wind en aardwarmte, zijn er nog een paar grote uitstoters. 

a. Afbouwen deel raffinaderijen (50% minder is 5 Mton minder uitstoot)

Als we in toenemende mate elektrisch gaan rijden en scheepsbrandstoffen gaan maken van 
bijvoorbeeld duurzame ammoniak (nieuwe tak van sport voor de kunstmestbedrijven: 
minder kunstmest, meer brandstoffen voor emissieloze scheepvaart), dan zal de helft van de 
raffinaderijen niet meer nodig zijn. Deze helpen om gecontroleerd af te bouwen is wijsheid. 
We zien het niet als een ‘moonshot’ project. Als de helft van de raffinaderijen stopt, scheelt 
dat ook 5 Mton aan emissies. De rest zal circulair moeten worden. 

b. Kerosine zonder uitstoot: duur en vraagt veel extra windenergie

Er zijn twee initiatieven die kijken naar kerosine voor vliegtuigen op basis van groene 
waterstof en CO2 (als CO2 uit de lucht komt, dan kan dit duurzaam zijn, als de CO2 uit een 
fossiele bron komt niet). Het zou 27-35 GW extra wind op zee vragen als je alle kerosine met 
duurzame waterstof zou willen maken. Het is verstandiger de vliegreizen sterk te beperken 
en onder de 1000-1500 km de trein of andere vormen van elektrisch vervoer te promoten en 
korte vluchten te verbieden. 

Als innovatietraject zou het kijken naar 10% duurzame “synkero” een optie kunnen zijn. Bij 
10% bijmenging vraag het 57 PJ extra aan stroom om deze synkero te maken met groene 
waterstof, waarbij CO2 via direct air capture (DAC) wordt gewonnen. 

Bronnen 

- Notitie Kalavasta, met gebruik making van het Carbon Transition Model (CTM)
- Energie Transitie Model van Quintel
- Instituut voor Procestechnologie (ISPT)
- Gesprekken met de industrie, Gasunie, Zeestergroep, NorthH2 vertegenwoordigers
- De vele rapporten van netwerkbeheerders, van Geest, Topsectoren, TNO, etc
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5. Heel veel waterstof – maken, vervoeren en opslaan
Staal en ammoniak (voor kunstmest en als brandstof voor de scheepvaart) kunnen we 
maken met waterstof zonder CO2 uitstoot. De chemie heeft veel waterstof nodig.  

Waterstof kan ook dienen als opslag medium en regelbare waterstofcentrales kunnen zo een 
rol spelen in het stabiel houden van een energiesysteem waar altijd voldoende energie 
beschikbaar is. Het slimmer omgaan met energievraag en aanbod en allerlei andere 
mogelijkheden om het net betaalbaar en betrouwbaar te houden, zijn natuurlijk ook 
noodzakelijk. Waterstof is onderdeel van de oplossing, maar hoeft niet alles op te lossen. 

De zogenaamde waterstof backbone kan ruim voor 2030 alle industrie clusters met elkaar 
en met de opslag verbinden. Links of rechtsom is dit noodzakelijk, dus een absolute “no-
regret” maatregel die snel in gang gezet moet worden. Er kunnen veel bestaande 
aardgasleidingen benut worden, dus dit is relatief betaalbaar. Overheidsbijdrage gevraagd: 
750 mln/jaar t/m 2028. 

Nodig is o.a.: 

- 5 tot 10 GW aan elektrolyzers (afhankelijk van het aantal vollasturen waar je mee
rekent, bij 8000 (baseload) tot 4500 vollasturen) voor de “woman on the moon
projecten”. De stap naar GW-schaal is nodig om de prijs voor waterstof omlaag te
brengen. Dat is de ‘moonshot’, ok wel ‘flagship’ genoemd tegenwoordig. Nodig:

o Financieringsinstrumenten die de productie van zoveel waterstof mogelijk
maken; Budget: 10 jaar lang 500 miljoen/jaar

o Stimuleren vraagkant: afspraken maken met 10-20 grote eindgebruikers,
waaronder de grote gebruikers genoemd in dit document, bijv met “carbon
contracts for difference” (rekening houdend met de CO2-prijs)

- Waterstof voor de “backbone”, die deels zelf ook een bufferfunctie heeft, plus
waterstofopslag in zoutcavernes in het noorden van Nederland (1300 kton opslag
mogelijk; is voorlopig genoeg). De eerste caverne kan in 2026 klaar zijn, er liggen
plannen voor 4 cavernes (kosten 100-150 mln) en mogelijk kunnen er nog 2 a 3 extra
benut worden. Nodig: budget vrijmaken om de eerste caverne nu meteen gereed te
gaan maken;

- De waterstofinfrastructuur waar Gasunie aan werkt, die in 2026/27 een capaciteit
van 10-15 MW moet kunnen leveren, is cruciaal voor heel veel verduurzamings-
trajecten en zou met voorrang gereed gemaakt moeten worden. Op jaarbasis kan
deze 2500-4000 kton aan waterstof vervoeren.

Ook hier geldt dat een geïntegreerde aanpak nodig is en dat men steeds moet blijven kijken 
en zoeken naar creatieve oplossingen. Daarbij kan gedacht worden aan nieuwe 
instrumenten zoals een ‘ketentender’, waarbij zowel de producenten van waterstof en van 
elektriciteit uit wind als de vragers daarvan betrokken worden. Snelle cycli van “launch and 
see”beleid plus maatwerk, zouden lange trage polderprocessen moeten voorkomen. Die 
ruimte zou het Moonshot Team moeten krijgen, om die nieuwe instrumenten te bedenken 
en toe te passen. Natuurlijk met regulering om de eindgebruiker te beschermen. 
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Woman on the Moon projecten Stichting Urgenda 

- Het voorstel van Stichting Urgenda bevat een (beknopte) uitwerking van de woman on the moon
projecten. Deze projecten kwamen ook naar voren tijdens het vorige overleg met 

 en de MP op 31 mei jl.
- Het voorstel gaat daarnaast ook (beknopt) in op de i) organisatie en ii) benodigde financiële

middelen.

i. Organisatie
- In het voorstel wordt aangegeven dat een andere organisatievorm noodzakelijk is om deze

projecten binnen tien jaar van de grond te krijgen. In plaats van een ‘poldermodel’, vergelijkbaar
met de aanpak van het Klimaatakkoord, is haar voorstel te werken met een (kleine) organisatie
die los staat van de politiek, en voldoende budget en doorzettingsmacht hebben (zoals de
Deltacommissaris).

o Er wordt op dit moment al nagedacht en gewerkt aan de verbetering van de uitvoering
van klimaatbeleid. De huidige structuur van sectorale tafels, overgenomen uit het
Klimaatakkoord, levert niet altijd de beste structuur op voor effectieve uitvoering van
afspraken.

o Daarbij wordt onder andere gedacht aan een meer programmatische aanpak van
projecten, die strakker worden ingericht en beter wordt gestuurd op resultaat. Dat geldt
bijvoorbeeld ook voor de ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem – en aanleg
van duurzame infrastructuur.

o Uiteraard zijn er verschillende smaakverschillen te verzinnen in de wijze waarop je dit
inricht, maar een constructie die volledig los staat van de politiek lijkt niet realistisch,
gezien de (media)aandacht die er is voor ontwikkeling van klimaatbeleid.

o Tot slot geldt dat een bredere belangenafweging noodzakelijk is bij bijvoorbeeld de
aanleg van nieuwe infra en creëren van wind op zee gebieden. Dat zijn tijdrovende
processen, omdat deze afweging zorgvuldig geregeld moet worden. Een ‘moonshot
team’ kan de doorlooptijd niet zomaar versnellen.

o Je kunt  vragen hoe zij deze organisatie precies voor ogen heeft en bespreken
hoe zij aankijkt tegen huidige politieke landschap.

ii. Financiën
- In het voorstel wordt een overzicht gegeven van de (totale) kosten voor deze projecten, maar er

wordt geen onderbouwing of specificatie van deze kosten gegeven. Kosten zijn:
o Benodigde middelen voor het naar 0-emissie reduceren van Staal, Chemie en Kunstmest

bedragen €8 – 16 miljard.
o in aanvulling daarop nog de 13 GW voor Wind op Zee (€23 miljard) en de electrolysers

(€5 -10 miljard) en de waterstofbackbone  (€1 miljard).
o Gezamenlijk €37 – 50 miljard., waarvan volgens  80% privaat gefinancierd kan

worden, en er ca. €10 miljard. voor de overheid overblijft.
o In hoeverre deze inschatting klopt – zowel het totale bedrag als de verdeling privaat –

overheid – zullen we nader moeten bekijken.
- In algemene zin geldt dat het gaat om grote, kostbare en complexe vraagstukken. De

verduurzamingsopties van Urgenda passen (nog) niet goed in het huidige beschikbare
instrumentarium. Zo biedt het Europese milieusteunkader maar beperkte mogelijkheden voor
ondersteuning, waardoor deze niet binnen de staatssteunkaders valt. Een Europees traject

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



hiervoor kan lang duren en is onzeker; er moet juist nu begonnen worden met de projecten om 
zo snel mogelijk CO2 te reduceren. 

iii. Appreciatie inhoudelijke maatregelen
- De toelichting op de specifieke maatregelen wordt slechts beknopt uitgewerkt. De inhoudelijke

appreciatie die in de nota is opgenomen sluit hier (nog steeds) bij aan:
o Op hoofdlijnen sluiten de ideeën voor verduurzaming aan bij visie van het kabinet. Maar

zijn wel projecten waarvan kabinet uitrol ná 2030 richting 2050 voor ogen heeft.
o Aandachtspunt is in hoeverre deze projecten richting 2030 al in voldoende mate kunnen

zijn uitgerold, om ook al daadwerkelijk grootschalig CO2-reductie te realiseren. Het risico
op vertraging is reëel, en kan nadelige gevolgen hebben voor de realisatie van het 2030-
doel.



Van: 
Aan: 
Cc: 
8cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Dank voor het toestu ren van het stuk. We hebben het nog mee kunnen geven aan de MP en de 

staatssecretaris . 

Voor wat bet reft jouw vraag of er al zicht is op de gevraagde lijst van maat regelen. Daar kunnen 

we op dit moment nog niks met je delen. In het eerste overleg is hierover voor zover ik weet wel 

gewisseld dat j ij en de staatssecretaris hierover nog nader apart zouden spreken (zonder MP). 

Ons advies aan de staatssecretaris is om dat op korte termijn ook te doen. 

Groet, .1.2.e 

Van: .. 2.e 1 Urgenda .1.2.e @urgenda.nl> -------- ._ ______ __ 
Verzonden: dinsdag 15 juni 202112:54 

Aan: . .2.e @minezk.nl>; . .2.e ---------@mine z k. n l > 

CC: .e @urgenda.nl> 

Onderwerp: St uk voor gesprek Rutte 

Bij dezen een stuk voor as woensdag voor het 2e gesprek met Rutte, dat ik ook naar de 

informateur heb gest uurd. Er liggen vele rapporten onder, maar die laat ik nu maar even weg. 

Ik had in mijn eerdere brief naar de Staat gevraagd om een lijst van maat regelen die nog dit jaar 

additioneel tot meer uit stootdaling leidt, om aan ons vonnis te voldoen, voor 1 jun i. Hebben 

jullie daar inmiddels al zicht op? 

Nicolaes Maesstraat 2 
1506 LB ZAANDAM 
Tel:+ 31 . .2.e 
www urgenda al 
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Van: 1 Urgenda 

Aan: 
Cc: 
Onderwerp: Don er ag 

Datum: dinsdag 22 juni 2021 17:26:41 

Ik begrijp dat we as donderdag een half uur hebben met de staatssecretaris. Ben jij daar ook bij? 

Ik neem graag .1.2.e weer mee. 

Zoals je weet heb ik in mijn laatste brief aan "de Staat" aangegeven dat de uitstoot alweer 

omhoog is gegaan en op dit moment al weer ongeveer 4-5 Mton hoger is dan de 166 Mton waar 

de Staat vanaf 2020 onder moet blijven. Ik had gevraagd om een lijst van maatregelen die dit jaar 

tot extra uitstoot vermindering leiden en waar ju llie op kunnen baseren dat je onder de 166 

Mton blijft. Ik hoop dat ju llie die lijst donderdag hebben en dat we daarover praten? As 

donderdag is het 24 juni 2021, de verjaardag van ons Recht bank vonnis van 2015. Na 6 jaar 

vrezen we dat we toch nakoming moet en gaan vorderen, terwijl wij hoopten op de 

constitut ionele hoffelijkheid te mogen rekenen. Ik hoop dus op goed nieuws donderdag. 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 
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Van: 
Aan: Ur enda 

Cc: 
Onderwerp: RE: C02vrij .nu 
Datum: woensdag 24 november 2021 17:51:14 

, ik ga even achterha len of en wat hiermee is gebeurd. Je hoort zsm. ---

Verzonden vanuit Mail voor Windows 

Van: .. 2.e I Urgenda 
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 18:45 

Aan: .. 2.e 
Onderwerp: RE: CO2vrij.nu 

Ik gok dat het drukke t ijden zijn. En dat je niet zit te wachten op onderstaande vraag (snap ik) . 

Moet ik mijn collega's zeggen dat ik niet verder kom, of denk je dat er op dit gebied nog iets gaat 

veranderen? 

Vriendelijke groet , 
.2. 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www urgenda al 

Van: . .2.e I Urgenda 

Verzonden: dinsdag 8 juni 202116:41 

Aan: .. 2.e 
Onderwerp: CO2vrij.nu 

@minezk.nl> 

De vraag in onderstaande mail tav het uitrollen van een dashboard voor gemeenten, heb je daar 

nog ergens iets aan kunnen doen, zodat mensen daarmee door kunnen? Geen Woman on t he 

Moon proejct... maar helpt ook ... 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
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www urgenda al 

Van: . . .e I Urgenda 

Verzonden: donderdag 15 april 2021 00:15 

Aan: . .2.e @mjnezk ol> 
Onderwerp: gesprek morgen 

Morgen treffen we elkaar op webex als het goed is. Ik heb niet echt een agenda gezien, maar ik 

neem aan dat het o.a. over de uitvoering van het vonn is gaat. 

Ik zou het aardig vinden ook nog even van gedachten te wisselen over wat "Woman on the 

Moon" projecten en deze inbrengen in de format ie. 

M ijn collega vroeg me om mede namens netwerk partners en anderen waarmee we 

samenwerken ook nog 1 ander ding onder je aandacht te brengen. Ik heb het maar even 

uitgeschreven, dat scheelt ons t ijd en wellicht dat je er op een ander moment op terug wilt 

komen: 

In het kader van ons project Duurzame Waddeneilanden hebben we een dashboard on-line 

waarop je kunt zien hoeveel mensen echt groene stroom hebben. Zie https-//y!je!and co2yrjj nu . 
Met de gedachte dat als iedereen echte Nederlandse groene stroom koopt (geen GVOs), dat de 

markt dat dan moet leveren en dat we dan lekker opschieten. Ook als je geen dak hebt voor 20 

zonnepanelen om zelfvoorzienend te worden op jaarbasis, kun je dan toch je bijdrage leveren. 

Op Vlieland konden we dit bij w ijze van pilot, een uitzondering dus, voor elkaar krijgen. 

Dit is een plat form dat we graag verder w illen uit breiden naar andere postcodegebieden. We 

hebben hier ook draagvlak voor bij de partijen die dat moeten uitvoeren, maar we hebben 

toestemming nodig van EZK, begrijp ik. De netbeheerders zouden graag helpen deze benodigde 

transparant ie voor wat betreft 'echte' groenheid van de geleverde energie in de markt te 

vergroten, maar kan deze data echter momenteel niet in Open Data portaal leveren, omdat ze 

menen dat ze dat niet mogen. Het is voor hen nodig dat ze duidelijkheid krijgen dat dit mag en 

dat het niet valt onder: 

1. verrijking van data; 

2. het mogelijk weggeven data over van lokaal marktaandeel van de energieleveranciers. 

Wij menen dat we met de pilot laten zien dat we die zorgen weg kunnen nemen. We kunnen 

achterhalen hoeveel mensen in een postcodegebied echt groene energie hebben (dat zijn de 

leveranciers met een 9 of een 10 in de jaarlijkse energieleverancier ranking (uitgevoerd door CE

Delft in opdracht van Wise, Consumentenbond en Natuur en M ilieu), zonder dat we dit hoeven 

te weten per huisnummer (geen privacy schend ing) . We hoeven ook niet te weten hoeveel 

klanten van welke leverancier komen, we w illen alleen weten hoeveel klanten van leveranciers 

met een 9 of een 10 er zijn in een bepaald gebied. Deze data kan heel simpel aangeleverd 

worden. We doen er verder niets mee. 

Wat nodig is, is een aanwijzing, die het de net beheerders en EDSN mogelijk maakt en toestaat de 

geleverde energie per leverancier te labelen aan de hand van de gebruikte criteria en te labelen 

naar postcode. Dat levert per postcodegebied een overzicht op hoeveel % van de mensen al echt 



groene energie hebben en dus hoe groen een gebied of een gemeente is. 

Daarmee geeft de overheid uit voering aan mot ie 32813-631 van de kamerleden Sienot en Dik

Faber aangenomen met grote meerderheid op 3 december 2020 die ju ist dit bepleiten. 

Door gehoor te geven aan deze oproep maakt de overheid uitrol van het co2vri j.nu hulpmiddel 

mogelijk en wordt het voor part iculieren en bedrijven mogelijk om regelmatig inzicht te krijgen in 

de voortgang van de vergroening van hun directe omgeving. 

Meer informatie kan natuurlijk aangeleverd worden. 

Hartelijke groet en tot morgen! 

. . 2. 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel: + 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

FW: Kamer rie subsidiebesluit en persbericht 
dinsdag 30 november 202116:27:31 
Kamerbrief - subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale.docx 
Persbericht - Onyx kolencentrale in Rotterdam.docx 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 

Van: __ 2_e 
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 15:43 

Aan: . .2.e @fnv ol' - ~~----------------------------CC: secretariaat PG KF; . .2.e 
. . 2.e 

Onderwerp: Kamerbrief subsidiebesluit en persbericht 

Beste 

Bijgaand ontvangt u de kamerbrief en het persbericht over het subsidiebesluit. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker Elektriciteitsmarkt 

Directie Elektriciteit 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 1 Postbus 20401 1 

2500 EK I DEN HAAG 

@minezk.nl 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

luit en persbericht 
woensdag 1 december 2021 23:29:24 

Hartelijk dank voor deze stukken. 

Wij vroegen ons af of jullie gebruik zullen maken van de mogelijkheid om ETS rechten die 

"vrijkomen" door de sluiting van de cent rale te cancellen. Dat scheelt weer wat emissieruimte 

die dan niet door anderen kan worden ingenomen. Wij begrijpen dat die mogelijkheid bestaat op 

basis van arti kel 12 lid 4 van de ETS richtlijn? 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel:+ 31 . .2.e 
www.urgenda.nl 

Van: .1.2.e @minezk.nl> 

Verzonden: dinsdag 30 november 202116:28 

Aan: .1.2.e I Urgenda .1.2.e @urgenda.nl> 

Onderwerp: FW: Kamerbrief subsidiebesluit en persbericht 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 

Van: .. 2.e 
Verzonden: dinsdag 30 november 202115:43 

Aan: . .2.e @fnv ol' 

Onderwerp: Kamerbrief subsidiebesluit en persbericht 

Beste 

Bijgaand ontvangt u de kamerbrief en het persbericht over het subsidiebesluit. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker Elektriciteitsmarkt 

Directie Elektriciteit 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 1 Postbus 20401 1 

2500 EK I DEN HAAG 
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@minezk.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elekt ronisch 

verzenden van berichten. 

Th is message may contain information t hat is not intended for you . lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: donderdag 9 december 2021 13:24:S7 

Beste _, 

Heel hartelijk dank voor je reactie. We zijn bekend met het mechanisme van de MSR. Je analyse 

gaat er vanuit dat er op dit moment een overschot bestaat. Alleen wanneer er al een groot 

overschot is, zullen extra vrijgekomen rechten via het MSR worden afgeroomd. Tot voor kort was 

dat het geval, maar weten jullie of dit overschot nog steeds bestaat? De ETS prijs is op dit 

moment ongekend hoog (stijgt per dag nog steeds enorm) . Dan zou het ook het geva l kunnen 

zijn dat er nu geen overschot meer is? Onze indruk is dat in de huidige marktomstandigheden de 

vrijgekomen rechten direct zullen worden opgekocht en niet in de MSR terecht zullen komen, en 

hoogst ens tot een verlaging van de ETS prijs zullen leiden. Wij begrijpen dat Duitsland om die 

reden wel gebruik za l maken van de mogelij kheid van artikel 12 lid 4 van de ETS richtl ijn . Weet j ij 

meer deta ils hier, die jullie doet besluiten dit niet te doen? 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel: + 31 . .2.e 
www.u rgenda.nl 

Van: .. 2.e @minezk.nl> 

Verzonden: woensdag 8 december 202111:27 

Aan: . .2.e I Urgenda .1.2.e rgenda.nl> 

CC: .. 2.e @minezk.nl> .2.e 

--------------@minezk.nl> 

O n de rw er p: RE: Kamerbrief subsidiebesluit en persbericht 

Dank voor je bericht nog vorige week. Door wat corona-perikelen heeft onze reactie even vertraging opgelopen, maar 

hierbij mede namens - - - alsnog. 

Het klopt dat de ETS richtlijn voorziet in de mogelijkheid om rechten in m indering te brengen op de nationale 

veilingvolumes en te annuleren. 

Het kabinet gaat hiertoe echter geen verzoek indienen bij de Europese Commissie. De reden is dat het vanuit Nederland 

opkopen en vern ietigen van ETS-rechten wat ons betreft kostbaar is, en nauwelijks leidt tot aanvullende emissiereductie. 

Dit komt omdat het de automatische werking van de marktstabiliteitsreserve zou verzwakken. 

Laat ik dat verder toelichten. Terugvallende vraag naar emissierechten door sluit ingen kan leiden tot een t ij delijke 

toename van het overschot aan emissierechten op de markt voor emissierechten. Overschotten op de markt worden 

periodiek naar de marktstabiliteitsreserve verplaatst in p laats van dat ze worden geveild. Plaatsing in de 

markstabiliteitsreserve gebeurt met vaste rekenregels, namelijk een percentage van het tota le overschot . Dat betekent 
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dat toenames in het overschot automatisch leiden tot extra opname in de marktstabiliteitsreserve, en dus uit de markt 

worden gehaald. Extra rechten die de komende jaren in de MSR worden geplaatst worden verniet igd. Daardoor wordt 

een eventueel waterbedeffect aanzienlijk gedempt. 

Laat het vooral weten als dit tot aanvullende vragen leidt, en/of indien nadere technische toelichting gewenst is. 

Vr iendelijke groet, 

.. . e 

Van: .. 2.e 
Verzonden: donderdag 2 december 2021 08:03 

Aan ---------------------------O n de rw er p: Fwd: Kamerbrief subsidiebeslu it en persbericht 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: . .2.e I Urgenda .1.2.e @urgenda ol> 
Datum: 1 december 2021 om 23:29:24 CET 

Aan: . .2.e @mioezk ol> 
Onderwerp: RE: Kamerbrief subsidiebesluit en persbericht 

Hartelijk dank voor deze stukken. 

Wij vroegen ons af of jullie gebruik zullen maken van de mogelijkheid om ETS 

rechten die "vrijkomen" door de sluit ing van de cent rale te cancellen. Dat scheelt 

weer wat emissieru imte die dan niet door anderen kan worden ingenomen. Wij 

begrijpen dat die mogelijkheid bestaat op basis van artikel 12 lid 4 van de ETS 

richtlij n? 

Nicolaes Maesstraat 2 

1506 LB ZAANDAM 

Tel: + 31 . .2.e 
www mgeoda al 

Van: .. 2.e @mioezk ol> 
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 16:28 

Aan: . .2.e I Urgenda .1.2.e @1Jrgenda ol> 
Onderwerp: FW: Kamerbrief subsidiebesluit en persbericht 



Verzonden vanuit Mail voor Windows 

Van: .. 2.e 
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 15:43 

Aan: . .2.e @fnv ol' 

Onderwerp: Kamerbrief subsidiebesluit en persbericht 

Beste 

Bijgaand ontvangt u de kamerbrief en het persbericht over het subsidiebesluit. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker Elektriciteitsmarkt 

Directie Elektriciteit 

M inisterie van Economische Zaken en Klimaat 

Bezuidenhoutseweg 73 1 Postbus 20401 1 

2500 EK I DEN HAAG 

@minezk.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elekt ronisch 

verzenden van berichten. 

Th is message may contain information t hat is not intended for you . lf you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elekt ronisch 

verzenden van berichten. 
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Aangetekend 
Staat der Nederlanden 
T.a.v. De Regering 
p/a Ministerie van EZK - Minister E. Wiebes 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Geachte leden van het kabinet, 

• :=.~-: uruenda 
• • SAMEN SNELLER DUURZAAM 

Zaandam, 10 maart 2020 

De afgelopen weken heb ik met vijf ministeries contact gehad op het niveau van de minister, 
staatssecretaris en/of directeuren-generaal en vele ambtenaren. U bent bezig om na te 
denken over een concreet pakket om de uitspraken van Rechtbank, Hof en Hoge Raad na te 
komen dat in 2020 minimaal 25% minder broeikasgassen uitgestoten moeten worden dan in 
1990. 

Dit in lijn met de door uzelf vele malen bekrachtigde norm dat industriële landen tussen de 
25 en 40% minder broeikasgassen (verder aangeduid als "C02", bedoelende C02-
equivalenten) zouden moeten uit stoten in 2020 om onder de twee graden opwarming te 
blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Inmiddels heeft u "Parijs" geratificeerd, 
dus wilt u de temperatuur eigenlijk niet verder op laten lopen dan 1,5 graad. De reductie 
met 25% is dus eigenlijk al niet eens genoeg. Het is het absolute minimum om twee graden 
in het zicht te houden. 

2020 is alweer ruim twee maanden verstreken en voor u met uw plan naar de Tweede 
Kamer gaat, is er een kwartaal om. Kostbare tijd verstrijkt en de noodzaak tot actie wordt 
alleen maar groter. Voordat u besluit tot uw plan en over de daarbij horende financiële 
middelen, willen we u graag nog een paar zaken meegeven. U heeft uzelf een aantal 
randvoorwaarden meegegeven voor het te kiezen pakket, zoals kosten-efficiëntie en 
dergelijke. Dat staat u natuurlijk vrij, maar mocht het u niet lukken om binnen uw eigen 
voorwaarden een pakket te maken, dan is dat geen goede reden om het door het 
gerechtshof en de Hoge Raad bekrachtigde bevel van de rechtbank te negeren. De rechter 
heeft namelijk deze voorwaarden allemaal in drie instanties terzijde geschoven. U zult in 
2020 minimaal 25% C02-reductie moeten laten zien, links om of rechts om. 

Tevens is het goed u te realiseren dat het gaat om uitstootbeperking vanaf het Nederlandse 
grondgebied, dus het afkopen van rechten in het buitenland behoort niet tot de 
oplossingen. 

Stichting Urgenda 

De Juliana infoèurgenda.nl 
www.urgenda.nl 
T 020 33 00 566 
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KvK 24429002 Nicolaes Maesstraat 2-224 
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• • SAMEN SNELLER DUURZAAM 

De rechter is ook heel duidelijk geweest over het feit dat u minimaal 25% moet reduceren 
en niet ongeveer 25%. Aangezien gestelde doelen heel vaak niet gehaald worden, is het dus 
verstandig om een ruim pakket te maken, waarmee je ook nog wat tegenvallers kunt 
opvangen. 

Wij reiken u daarbij graag de hand en hebben daarom het 54puntenplan overhandigd met 
daarin 54 maatregelen die nog in 2020 bijna 17 megaton (Mton) aan uitstoot kunnen 
verminderen. Deze zijn echter duurder dan het sluiten van kolencentrales, dus als u kosten 
efficiënte oplossingen zoekt, dan komen de kolencentrales meteen in beeld. In onze 
presentatie voor vijf ministeries hebben we dat voorgerekend. 

Het is ook goed u te realiseren dat het maatregelen moeten zijn die blijvend de uitstoot 
verlagen, want de 25% reductie is vanaf 2020 en zal daarna toe moeten nemen en niet weer 
mogen terugvallen. Dat volgt overigens niet alleen uit de bewoordingen van het bevel, maar 
ook de Overeenkomst van Parijs eist progressie. Dus ook een "meevaller" door een toevallig 
virus dat zorgt voor minder economische activiteiten, is geen structurele oplossing. 

Dan is het heel belangrijk om vast te stellen hoeveel megaton u dit jaar nog moet reduceren 
bovenop het bestaande beleid. U heeft van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
vorig jaar drie keer een raming gehad, wat het "gat" was volgens PBL tussen de verwachte 
uitstoot en waar u dient uit te komen volgens de rechter (en uzelf). De cijfers van het PBL 
laten een hele grote bandbreedte zien. Zij geven zelf aan dat de uiteindelijke uitstoot zelfs 
nog buiten de aangegeven bandbreedte kan vallen en in de Klimaat- en Energieverkenning 
2019 (KEV 2019) staat o.a. "Er kan dan ook slechts beperkt belang worden gehecht aan de 
middenwaarde van de raming in de KEV 2019 ... "(p. 219). Aangezien er minimaal 25% 
gereduceerd moet worden is het zaak om op zeker te spelen en de buitenkant van de 
bandbr.eedte te nemen, niet het midden. 

Het Hof heeft in hoger beroep in zijn arrest expliciet het punt van de onzekerheden 
besproken en zeer duidelijk uiteengezet dat de onzekerheid die u accepteert door op de 
middenwaarde te sturen rechtens onaanvaardbaar is. U dient te sturen op de onderkant van 
de bandbreedte, heeft de rechter aangegeven. In november 2019 gaf het PBL aan dat de 
uitstoot waarschijnlijk tussen de 19% en 26% gereduceerd zal zijn in 2020 met het beleid dat 
op 1 mei 2019 besloten was (de onderkant is dus 19%, het gat dan 6%, dat is 13,2 Mton). 

De middenwaarde was in november 2019 23% (een onwaarschijnlijk klein gat van 4,4 
Mton). Zes weken later kwam het PBL met een herzien cijfer van 20-21% zonder 
bandbreedte, want daar was geen tijd voor geweest. Op onze vragen naar de bandbreedte 
en onze suggestie dat het dan allemaal 2-3% zou moeten dalen tot een bandbreedte van 
16/17% tot 23/24%, gaf het PBL aan dat ze die berekening niet had gemaakt, maar dat onze 
gedachte niet onlogisch was. 
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Dus in het slechtste geval is er beleid dat leidt tot 16 à 17% minder uitstoot dan in 1990, 
terwijl het 25% moet zijn, derhalve een gat van 17,6 à 19,8 Mton C02. In juni is er nog een 
extra pakket maatregelen geweest (niet meegenomen in de KEV 2019), die zouden moeten 
leiden tot een extra 2 Mton aan reductie. Als die hele 2 Mton reductie gerealiseerd zou 
worden, dan zou het gat nog 15,6 à 17,8 Mton zijn. Volgens het model en berekeningen van 

PBL. 

Sinds in 2015 het reductiebevel werd gegeven, zijn de inschattingen van het PBL over de 
Nederlandse uitstoot stelselmatig 10 tot 14 Mton te optimistisch geweest (d.w.z. dat de 
werkelijke uitstoot aanzienlijk hoger bleek dan vooraf door het PBL geraamd). Een verschil 
van 10 tot 14 Mton per jaar is niet triviaal. De laatste formele uitstootcijfers over 2018 laten 
zien dat we toen eindigden met een uitstoot van bijna 190 Mton. Het PBL had in de NEV 
2017 voor 2018 een inschatting gemaakt dat de Nederlandse uitstoot 175 Mton zou zijn, 
ruim 14 Mton te optimistisch. 

Eind 2018 moest de uitstoot terug van bijna 190 Mton naar 166 Mton in 2020: ruim 23 
Mton te overbruggen in twee jaar. 

Voor ons was het grote versch il sinds 2015 tussen de cijfers van het PBL en de werkelijke 
uitstoot achteraf, én de opnieuw ongeloofwaardig optimistische PBL-cijfers van november 
2019 (er zou nog maar een gat van 4 Mton zijn, wat op dat moment zelf al aantoonbaar 
onjuist was) aanleiding om andere instituten te vragen naar een inschatting op basis van 
een ander model dan dat van het PBL. Het PBL-model lijkt een aantoonbare afwijking te 
hebben en ongeschikt voor de korte termijn, zeker voor een termijn van 1 jaar. Dat rapport 
van Kalvasta en CE-Delft is reeds in uw bezit. Het laat zien dat met twee andere methoden 
(een modelberekening met het Energietransitiemodel (ETM) en een deltaraming) de 
uitkomst steeds is dat er nog een gat is van 15 à 16 Mton. 

Uit de analyse van de PBL-cijfers blijkt dat PBL stelselmatig rekent met veel te hoge import 
van elektriciteit (waarvan de productie geen uitstoot veroorzaakt in Nederland). De KEV 
2019 kwam uit in november 2019. Als op dat moment door het PBL de juiste importcijfers 
van elektriciteit in 2019 gebruikt zouden zijn (die per uur op te vragen zijn), dan zou ook het 
PBL-model uitkomen op een gat van 15-16 Mton. 

Stichting Urgenda 

De Juliana 
Nicolaes Maesstraat 2-224 
1 506 LB Zaandam 

infot,,urgenda.nl 
www.urgenda.nl 
T 020 33 00 566 

W •~1urgenda 
KvK 24429002 
Triodosbank NL69 TRIO 0784 9175 58 



• •··· •••• •• •• ••• urgenda 
SAMEN SNELLER DUURZAAM 

De dip in de grafiek hieronder in de KEV 2019, heeft in werkel ijkheid niet plaatsgevonden. 
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Inmiddels zijn de cij fers van aardgas, steenkool en aardolieproductenverbruik over het hele 
j aar 2019 bekend via het CBS. Onder andere op basis daarvan kom je op een uitstoot van 
184 Mton C02-eq in 2019 (dat is 17% emissiereduct ie en dus een gat van 18 Mton), met een 
onzekerheid van 1 tot 1,5 M ton. 

PBL ging uit van 176 Mton C02-eq, dus dat is 8 Mt on t e optimistisch voor 2019. Gegeven 
het feit dat er al wat maatregelen zijn genomen voor 2020 zoals het sluiten van de 
Hemwegcentrale en soms 100 rijden in plaats van 130/120, zal het gat van 18 Mton op basis 
van die maatregelen al een paar megaton kunnen slinken dit jaar. Het lijkt dus langs 
verschi llende wegen zeer verstandig en noodzakelij k om als kabinet voor dit j aar te rekenen 
met een gat dat nog overbrugd moet worden van 15-16 Mton en zeker niet van 9 Mton. Als 
het beleid gericht zal zijn op een extra 9 Mton aan reductiemaatregelen, dan is dat zeker 
niet voldoende en dan zal de regering voorzienbaar het reductiebevel van de recht er 
schenden. 

Urgenda heeft ook verzocht om maandel ijkse monitoring van de uitstoot, zodat duidelijk 
wordt dat een steile weg naar beneden eindelijk ingezet wordt. Alleen een KEV 2020 en een 
cijfer halverwege 2021 is niet voldoende. PBL v indt dat ook een goed idee, maar heeft daar 
nu naar eigen zeggen geen tijd voor. Urgenda heeft inmiddels een andere inst elling een 
opdracht gegeven om een monitoring tool te maken. Het PBL is bereid mee t e kijken naar 
de methodiek en geeft aan zo'n tool nuttig te vinden. Urgenda zou dit type monitoring 
liever bij PBL neerleggen, maar gaat daar niet op wachten. Ze is van harte bereid de tool in 
een latere fase over te dragen. 
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Indien uit de monitoringresultaten blijkt dat de Staat niet op koers ligt, verwacht Urgenda 
extra maatregelen. Het 54puntenplan plus het sluiten van kolencentrales geeft voldoende 
aanknopingspunten. De kosten van de meeste maatregelen zijn eenmalig (niet structureel), 
terwijl de opbrengsten wel langjarig en structureel zijn. Bijkomend voordeel is dat ruim 
twintig van de vierenvijftig maatregelen ook een positief effect hebben op de uitstoot van 
stikstof, "twee-voor-de-prijs-van-één", van 5-6% reductie in 2020 voor NOx en ammoniak. 
Dan is het stikstof doel voor 2020 in ieder geval ook gehaald. 
Het 54puntenplan heeft verder ook een positief effect op biodiversiteit, schone lucht, 
waterberging, bodem en draagvlak voor de energietransitie. Om het draagvlak in Nederland 
te vergroten, hebben we een speciaal pakket ontwikkeld met reductiemaatregelen 
waarmee burgers 500 euro per jaar kunnen besparen. Urgenda en honderden partners 
bieden aan de hele logistiek daarvan te organiseren. Dit naast andere maat regelen die 
genomen dienen te worden. 

Concluderend: een pakket eind maart dat uitzicht geeft op 15-16 Mton extra C02-besparing 
en meteen geïmplementeerd wordt, is noodzakelijk om aan de rechterlijke uitspraak in de 
"klimaatzaak" te voldoen. Een monitoring tool dat vanaf nu per maand laat zien hoe snel de 
uitstoot omlaag gaat, is ook noodzakelijk om te zien of de activiteiten om 25% reductie te 
halen voldoende zijn, of dat er nog extra maatregelen genomen dienen te worden. 

Het gaat Urgenda er niet om dat de regering persé het 54puntenplan zou moeten uitvoeren. 
Waar het Urgenda wel om gaat, is dat al sinds 24 juni 2015 de Staat weet dat op hem de 
verplichting rust om eind 2020 de Nederlandse uitstoot met tenminste 25% te hebben 
verminderd ten opzichte van het niveau van 1990. Wij constateren dat sindsdien de 
ramingen van het PBLjaar op jaar suggereren dat dit doel nauwelijks extra regeringsbeleid 
zou vragen, terwijl elk jaar de werkelijke cijfers telkens weer laten zien dat nog een grote 
inspanning nodig is. Wij constateren ook dat er sinds 2015 en tot voor kort, nauwelijks 
uitvoering aan het reductiebevel is gegeven. Daardoor heeft de Staat zichzelf in de posit ie 
gebracht dat de uitvoering van het reductiebevel veel moeilijker is geworden. In die context 
heeft Urgenda een 54puntenplan gepresenteerd dat draagvlak en steun heeft bij 800 
maatschappelijke organisaties, waarmee de opgedragen emissiereductie van 25% alsnog 
kan worden gerealiseerd. In die context vragen wij regering en parlement om, in het kader 
van een goede, loyale - en rechtsstatelijk noodzakelijke - nakoming van de beslissing van de 
rechters, zo spoedig mogelijk een pakket van maatregelen te presenteren dat realistisch 
zicht biedt op het halen van de 25% emissiereductie. 

-=-=-H~:~-=-::-tend_, --5 ■ 1 ■ 2 ■ e 
cc. Alle relevante minJ ers en s aa ssecre anssen 
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In het licht van dit alles zou Urgenda het dus volstrekt niet begrijpen en geen acceptabele 
nakoming van het vonnis v inden, als de bevolen 25% uitstootvermindering niet per 31 
december 2020 wordt gehaald omdat de regering welbewust besluit alsnog af te zien van de 
eerder door haarzelf aangekondigde extra maatregelen om aan het Urgenda-vonnis te 
kunnen voldoen plus een extra pakket. Dat onbegrip is des te groter waar Urgenda zich in 
het verleden juist voortdurend welwillend en constructief jegens de regering heeft 
opgesteld om het halen van die 25% door de regering, gemakkelijker te maken (accepteren 
van nieuwe rekenmethode) en te faciliteren (aanbieden van 54 maatregelenpakket voorzien 
van maatschappelijk draagvlak). 

Urgenda kan zich tenslotte ook maar moeilijk voorstellen dat het Nederlandse parlement 
welbewust de regering verhindert of belemmert om uitvoering te geven aan een tot 
driemaal en tot aan de hoogste rechter toe gegeven rechterlijk bevel om méér te doen aan 
het fundamentele recht van de Nederlandse ingezeten op bescherming van hun veiligheid 
tegen de gevaren van klimaatverandering. Die bescherming door de regering schiet 
momenteel, zoals de Hoge Raad overwoog, evident te kort en loopt overigens ook 
inderdaad ver achter bij het EU-niveau. 

Graag verneem ik dan ook van u, welke (extra) concrete maatregelen de regering nu van 
plan is te treffen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen en op wat voor termijn die 
maatregelen ook daadwerkelijk ingevoerd en geëffectueerd zullen gaan worden. Uiteraard 
is Urgenda bereid tot overleg en alle medewerking om tot een goede nakoming van dat 
vonnis te komen. 

Hoogachtend, 

5.1.2.e 
.1.2.e 
.1.2.e 

cc. Minister Schouten 
Minister Ollongren 
Minister Hoekstra ~~---Staatssecretaris .1.2.e 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
t.a.v. Minister B. van 't Wout 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Geachte heer Van 't Wout, 

2.. , , 3 2i7 b -: :.:·. uroenda 
• • • SAMEN SNELLER DUURZAAM 

Zaandam, 5 mei 2021 

Op 30 april jl. stuurden wij bijgaande brief naar De Minister-president. 

Wij denken dat de inhoud ook voor u van belang is, daarom ontvangt u bij dezen een 
afschrift van deze brief. 

Hoogachtend, 

5.1.2.e 
.1.2.e 
.1.2.e 
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Staat der Nederlanden 
T.a.v. De Minister-President 
Ministerie van Algemene Zaken 
Postbus 20001 
2500 EA DEN HAAG 

Geachte heer Rutte, 

-•··· • ••• •• •• ••• urgenda 
SAMEN SNEIJLER DUURZAAM 

Zaandam, 30 april 2021 

In onze brief van 5 november 2020 vroegen wij uw aandacht voor het feit dat bij vonnis van 
24 juni 2015 de rechtbank Den Haag, op vordering van Stichting Urgenda, geoordeeld heeft 
dat de Staat vanaf uiterlijk 31 december 2020 de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 
25% verminderd moet hebben ten opzichte van het uitstootniveau van 1990. Dat betekent 
ook alle jaren na 2020. 

Het vonnis was uitvoerbaar bij voorraad, dat wil zeggen dat de Staat -óók als hij in hoger 
beroep zou gaan- toch meteen moest beginnen met de uitvoering van het bevel van de 
rechter. In diverse verklaringen die de regering sindsdien heeft uitgebracht heeft zij 
bevestigd uitvoering te zullen geven aan dat bevel. De werkelijkheid was anders. 

De Staat bleek in de praktijk niet bereid meer te doen en voerde het vonnis niet uit, maar 
ging in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank. Gedurende de procedure in hoger 
beroep is Urgenda niet gebleken dat de Staat aanstalten maakte met beleid en maatregelen 
tot verdergaande uitstootvermindering om aan het bevel van de rechter te voldoen. 
Daarmee heeft de Staat welbewust het risico genomen dat de bevolen reductie van 25% 
niet tijdig gerealiseerd kon worden. 

Bij arrest van 9 oktober 2018 heeft het Hof Den Haag alle 29 grieven van de Staat tegen het 
rechtbankvonnis verworpen en dat vonnis bekrachtigd. Het door de Staat ingestelde 
cassatieberoep tegen het arrest van het Hof, is door de Hoge Raad bij uitspraak van 20 
december 2019 integraal verworpen. 

In de brief van S november 2020 beschrijven we al dat om aan het Urgenda vonnis te 
voldoen, de Staat uiterlijk per 31 december 2020 de Nederlandse jaaruitstoot tot 166 
megaton of minder moet terug brengen. In 2020 moest de Staat de Nederlandse 
jaaruitstoot met 16,5 megaton verminderen ten opzichte van de jaaruitstoot in 2019. 
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De regering schrijft in haar brief d.d. 24 april 2020 aan het parlement dat er een noodzaak is 
voor structurele maatregelen en dat er een 'adaptieve strategie' zou zijn, inhoudend dat bij 
een blijkend tekort aan reductie extra maatregelen zouden worden genomen. 

Het is inmiddels zeer duidelijk dat we niet op koers liggen, dus dat een extra pakket 
inderdaad noodzakelijk is. Wij zien dat er geen aanstalten gemaakt wordt om nog extra 
maatregelen te treffen. Een vonnis, bekrachtigd door het Hof en de Hoge Raad, kan niet 
terzijde geschoven worden in deze demissionaire tijd. Het vonnis ligt er al bijna 6 jaar. Stipte 
en getrouwe naleving van een rechterlijke uitspraak hoort in een rechtsstaat een 
vanzelfsprekendheid te zijn : constitutionele hoffelijkheid noemt men dat. 

Urgenda kan zich moeilijk voorstellen dat het Nederlandse parlement welbewust de 
regering belemmert om uitvoering te geven aan een tot driemaal en tot aan de hoogste 
rechter toe gegeven rechterlijk bevel om méér te doen aan het fundamentele recht van de 
Nederlandse ingezeten op bescherming van hun veiligheid tegen de gevaren van klimaat
verandering. Die bescherming door de regering schiet momenteel, zoals de Hoge Raad 
overwoog, evident te kort en loopt overigens ook inderdaad ver achter bij het EU-niveau. 

Urgenda heeft zich de afgelopen bijna zes jaar voortdurend welwillend en constructief 
jegens de regering opgesteld om het halen van die 25% door de regering, gemakkelijker te 
maken (accepteren van nieuwe rekenmethode, zie de brief van 5 november) en te 
faciliteren (aanbieden van 54puntenplan samen met 830 organisaties met oplossingen om 
het vonnis te halen voorzien van maatschappelijk draagvlak). Het overleg met de regering 
en de ambtenaren is steeds plezierig en constructief van toon geweest, maar heeft in de 
praktijk nog nauwelijks geleid tot het daadwerkelijk zetten van de grote stappen die nodig 
zijn en ook toegezegd zijn. We voelen ons in toenemende mate aan het lijntje gehouden en 
ons geduld raakt inmiddels op. 

Ik verneem graag van u voor 1 juni, welke extra concrete maatregelen de regering van plan 
is te treffen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen en op wat voor termijn die maatregelen 
ook daadwerkelijk ingevoerd en geëffectueerd zullen gaan worden. 

Daarnaast zou ik graag spoedig een persoonlijk onderhoud met u willen over deze kwestie. 

5.1.2.e 
.1.2.e 
.1.2.e 

cc. Relevante Ministers en Kamerleden 
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31 Okt. 2019 14:27 

Ik zit straks een uur in de 
auto 3-4 schikt dat? 

Dan sta 1k net op een 
podium. Kan het tussen 6 
en.1? 

Dan loop ik wel even uit 
een bijeenkomst 

31 okt. 201918:38 

< 

< 

Kunnen we iets later zo 
nog bellen? Ik zit zo weer 
1,5 uur in de auto. 

Dan wordt het vanavond 
laat of morgenochtend Ik 
zit tussen 19 en 22 uur 
vast 

Na 22 uur is voor mij 
uitstekend, als je dat niet 
erg vindt? Ik werk altijd 
tot 2-3uur i,:., 

17 dec. 201913 29 

ben om ze onderuit te 
halen, maart houdt ook 
een keer op. De 
Ministeries zijn dan een 
stuk voortvarender, ik zit 
donderdag met BZK en 
lenW. 
In mijn agenda staat ook 
nog EZK op woensdag, 
maar als die boeren echt 
weer op pad gaan, gaat t 
dan door? 
Groet! 

17 feb. 2020 12:05 

Ha Marjan, Ik zal bellen 
met Mommaas om hem 
om grotere spoed te 
vragen Wat ons betreft 

< 

3tokt 201914 27 

Ik zit straks een uur in de 
auto 3-4 schikt dat? 

Dan sta 1k net op een 
podium Kan het tussen 6 
en 7? 

Dan loop ik wel even uit 
een bijeenkomst 

31 okt. 2019 18 38 

• .ayod:doi,e NL ? 

< 
.,,..., 

Minister heeft ZOJUISt 
la.,lste ,nfo Villl pbl over 
urgenda opgave naar de 
Ik gestuurd Pbl komt b1I 
nader inzien uit op 20-21 
Ipv 23 Hgr Sandor 

17 dec. 2019 19 42 

Ik zit in tweede kamer 
voor debat over de kev Ik 
bel Je later Hgr sandor 

17 feb. 2020 10 04 

Goede morgen, even 
update PBL: zij willen 
eerst met de 
onderzoekers van Het 
~ ••u,nrt cnrol,,on on h1 ,n 

••11 -..od;afone NL ? 

< 

gaat woe door. Tenzij 
morgen bhJkt dat den 
haag echt met bereikbaar 
IS Hgr 

26 mrt 2020 18:49 

Hoi wordt het 
Urgenda pakket nog wel 
besproken morgen in de 
ministerraad of wordt 
zelfs dat uitgesteld? 
Ik denk eerlijk gezegd dat 
over 2 weken met vollere 
ICs er ook personen 
kwaad over zullen 
spreken, dat blijft. Als je r 
nu framet als voor een 
deel een pakket wat 
bu-gers geld bespaart en 

< 

,111 vod;,,1one fll ? 

< 

< 

Goede morgen, even 
update PBL: zij willen 
eerst met de 
onderzoekers van Het 
rapport spreken en hun 
onderzoekers konden niet 
eerder dan 25 feb. Pas 
daarna willen ze iets 
plannen tussen mij en 
.. . e Datgaat 

dan vast nchtmg maart. 
Echt veel urgentie voelen 
ze dus niet. Ze hebben 
mazzel dat ik er niet op uit 
ben om ze onderuit te 
halen, maar t houdt ook 
een keer op. De 
Ministeries zijn dan een 
stuk voortvarender , ik zit 
donderdag met BZK en 

.12 .e 
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nu framet als voor een 
deel een pakket wat 
burgers geld bespaart en 
bedrijven steun biedt , 
dan kan het ook als iets 
positiefs gelden, Voor 
velen die zich wel zorgen 
maken over klimaat, plus 
de 800 organisaties die 
achter het 54puntenplan 
staan. Zou uitstel het echt 
makkelijker maken? 
Groet! 
rs .1.2e 

28 m1t 2020 12:15 

Heeft de Ministerraad het 
pakket ongewijzigd 
aangenomen? En gaat t 

39 
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Heeft de Ministerraad het 
pakket ongewijzigd 
aangenomen? En gaat t 
alleen nog over de timing 
van t naar buiten brengen, 
of had men ook nog 
aarzelingen bij de inhoud? 
Ik neem aan dat de 
onderhandelingen over 
die centrale gewoon 
doorloopt? 
Groet en ik hoop ook nog 
een ftin weekend! Marjan 

< 

7 apr. 2020 15 4:3 

Ha 11m 1k houd er nu 
rekening mee dat de 
urgendabnef uitgaat 1n de 
week van 20 apnl, al dan 

MM 

'.Cl 

We gaan nog steeds uit 
van volgende week, 
tegoliJk met het 
st1kstoipakket. Dan w0<dt 
het vrijdag de 24e na de 
mr. Ik bel je dinsdag, dan 
hebben we onderraad 
gehad 

De onderraad was toch 
ook al eerder okay? Moet 
t ook weer opnieuw langs 
de fract ievoorzitters (d ie 
toch t u itstel wilden?) of 
kan t nu wel in 1 keer 
door? 

15apr 202008.26 

Onderraad voor stikstof 

< 

< 
.1. 

e t e 
urgenaabnet uitgaat in de 
week van 20 april , al dan 
met samen met de 
st,kstofbnef. We hebben 
goede nota genomen van 
,ouw mail Hgr 

14 apr. 2020 2t:13 

Ik was vandaag b ij 
Minister . .e p 
bezoek . Was goed 
gesprek, Verder verwees 
hij naar jullie. Gaat t 
lukken volgende week 
denk je? Nieuwsuur belde 
vandaag ook, Wil iets met 
het onderwerp klimaat en 
Corona. Ik heb daar 

< 
.1 

Onderrarid voor st1k~tot 

21 apt. 2020 2119 

Nog verrassingen? 

22 8Pf. 2020 08.00 

Nog met Schema nog 
steeds 24 april 

9 okt. 2020 22:36 

Hoi . e ikben 
benieuwd of de uitvoering 
van 

Nieuwe poging: 
Of er bij de uitvoering van 
t Urgenda vonnis mbt de 

< 
12 

TO o kt :.tO.!U l,".Qij 

Dank! Is die beperking tot 
35% ook begrensd in tijd 
(maw tijdelijk?)? 
Fijn weekend! 

Dat 1s wel de bedoeling, 
ook om te voorkomen dat 
we te lang compensatie 
betalen Hoe lang 1s nog 
punt van beraad 

Keu7e ,al drndel11k 11Jn 
zodra het wetsvoorstel 
publiek wordt Dus hou 
deze info svp nog even 
vertrouwel1Jk Hgr 

23 feb. 202113:03 

< 

lukken volgende week 
denk je? Nieuwsuur belde 
vandaag ook, Wil iets met 
het onderwerp klimaat en 
Corona. Ik heb daar 
positief over gesproken 
en gezegd dat ik hoop dat 
t Urgenda pakket toch 
snel komt. 

14apr. 202023:17 

We gaan nog steeds uit 
van volgende week, 
tegell1k met het 
stikstofpakket. Dan wordt 
het vnJdag de 2 4e na de 
mr. Ik bel Je dinsdag, dan 
hebben \Ve onderraad 
gehad 

< 

Nieuwe poging: 
Of er bij de uitvoering van 
t Urgenda vonnis mbt de 
kolencentrales nog 
wijzigingen zijn? Het was 
eerst terug naar 25% van 
de capaciteit, toen "of t 
technisch minimum"': nu 
hoor ik 33%? En wellicht 
maar voor een paar jaar? 
Ik zie een uitkoopsom 
langs komen in t nieuws. 
Komt er deze maand 
wetgeving en zijn er nog 
nieuwe gedachten? 
Vrieodelijke groet, en 
goed weekend (sorry 
voor t storen) 

10 okt. 2020 10:06 

14:S& 

< 
.... 

Keuze zal du1del1ji( z 1n 
zodra het wetsvoorstel 
publiek wordt. Dus hou 
deze info svp nog e1wen 
ver trouwel1Jk Hgr 

23 feb. 2021 13-03 

Hoi . .e zoude 
Minister in maart (1 
maart?) nog een cv ketel 
op 60 willen zetten in zijn 
dorp? De lokale energie 
Cooperatie daar hoopt 
heel erg van wel. o 5 
minuten van zijn tijd om t 
op ultra kort filmpje t e 
zetten. 

,mas:.T.lA5M&!& 
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Hoi . e zoude 
Minister In maart (1 
maart?) nog een cv ketel 
op 60 willen zetten in zijn 
dorp? De lokale energie 
Cooperatie daar hoopt 
heel erg van wel. o 5 
minuten van zijn tijd om t 
op ultra kort filmpje te 
zetten. 

Ligt met posrt1ef advies b1J 
minister We horen als het 
goed 1s morgen z11n 
reactie 

Wedulmen! 

25 leb. 202117:32 

< 

Heil . . ik zou ook 
graag kennis maken met 
Minister 
Zou j ij dat kunnen vragen 
of w ie moet ik daarvoor 
mailen? Werk jij primair 
voor haar of ook voor Rob 
Jetten? 
Groet! 

dJ 12 apr. 21 ~6 

•"' vodafooe NL ? 14:39 

< 
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,oi vod.l,lontNL . 

< 

Et doen volgende week 
60 energie coöperaties 
mee met concrete 
Zetmop60 acties. Ze 
hopen ook op 60 
seconden actie van de 
Minister •.. al iets bekend? 

28 apr. 2021 75 45 

Hoi . e isschien 
goed om te weten ivm de 
onderhandelingen met 
Riverstone: MOB heelt de 
J)(ovincie vîa de advocaat 
een verzoek tot intrekking 
van de natuurvergunning 
gedaan vandaag. Dit 
primair vanwege stikstof. 
Maar deze claim maakt ze 

< 
-- -·-· -- ···---···- _ .. , 
hoe we voor 2030 meters 
gaan maken. 

Ik heb je de 3 keer dat ik 
contact had met !;?3,iet 
gezien, dus daaruit leidde 
ik af dat je misschien 
. ielpmetde 

industrie, maar foute 
conclusie begrijp 
lk o 

Ik h~b hele goe,e 
directeuren En rob kan 
ook veel zelf En uen nu 
nogal druk met de 
energ,egcvolgen van 
oekra,ne 

--

Gaat het met 1ou goed? 

•" vodafone NL • 1111:40 

< 

ma20jun, 15-17 

Hoi . :2.e ik word 

platgebeld door radio en 

tv. Kan ik me alvast 

ergens op voorbereiden? 

,o1 1/Cda'onoNL<@> 

< 

Hoi ~misschien 
goedomÎë weten ivm de 
onderhandelingen met 
Riverstone: MOB heeft de 
provincie via de advocaat 
een verzoek tot intrel<king 
van de natuurvergunning 
gedaan vandaag. Dit 
primair vanwege stikstof. 
Maar deze daim maakt ze 
niet meer waard ... 
Groet! Marjan 

•o@i+iii:'i 

< 

Tt-~Stb~riCh1 
dl t2 apr. 20.24 

Uni il,,,...,,""" 

Met mij zelf gaat t goed. 
Met het halen van t 
vonnis minder •.. en dat 
was de ondergrens voor 2 
graden .... dus van de 
toestand in de wereld 
word ik 
Minder blij. Oekraïne is 
vreselijk. Ik hoop dat t 
lichtpunt daarvan wordt 
we sneller verduurzamen 
en van Russisch gas af 
gaan" 

Maar dat hangt van ;ou af, 
begrijp ik f,;, 

Afgelewrd 

..._~lukk19 niet alleen van 
mij .$ Het Is tdd vreseh1k 
De opgave is om de 

55%., 

Kan 1k ie later bellen? 

Rond 5uur? 

Zeker. Dan ben ik 

misschien al op weg naar 
H ilversum, maar is fijn 

enigszins voorbereid t e 

zijn ... 

Ik zie al 
1<>1~ nn t\ln<: NI 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

e april 
vrijdag 27 maart 2020 13:07:26 
Spreeklijn Urgendapakket april.docx 

Bijgevoegd de spreeklijn zoals inzake Urgenda zoals we die hebben opgesteld voor Rutte. 
Ik denk dat je van elementen hiervan wel gebruik kunt maken. 

Groet, . . 2.e 
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Spreeklijn Urgenda 

De Hoge Raad heeft in december vorig jaar het vonnis in de Urgenda-zaak bevestigd

Dat betekent dat Nederland de CO2-uitstoot dit jaar met 25% moet terugdringen

Dat is een forse opgave

De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen vóór 1 april aanvullende maatregelen te
presenteren om aan het vonnis te voldoen

Maar we zien ons nu geconfronteerd met de uitzonderlijke situatie door het Corona-virus

Mensen maken zich nu in de eerste plaats druk om hun gezondheid, inkomen en baan

Het kabinet richt alle energie op de aanpak van deze crisis

Dat betekent dat het maatregelenpakket voor Urgenda wat later komt




